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ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم

مقدمــة

الّلهم لك احلمد على ما اأف�صلت، واأ�صّلي واأ�صّلم على خامت اأنبيائك؛ وبعد:

 والّنقدّي لأ�صالفنا كثرية جداً، 
ّ
الّدرا�صات احلديثة التي انربت لحت�صان اجلهد العلمي

غري  اأو  مفهومات،  تاأ�صيل  اأو  وتف�صيل،  �رضح  اأو  اآراء،  بني  ترجيٍح  اأو  نظر،  اإعادة  بني 

ذلك.

وهذه الدرا�صة تّدعي النتماَء اإىل هذا الّنحو من الّدرا�صات؛ فمو�صوعها حماولة لأخذ 

، اإّل اأّنها مل 
ّ
فكرٍة كانت من ال�صواغل املهّمِة للّدرا�صات القدمية يف مدلولها ال�صطالحي

تاأخذ ا�صمًا جامعًا يكون َعَلمًا عليها؛ فهو قائٌم على انتزاع مفردٍة كانت ترتّدد يف اأثناء ما 

ا�صطلح عليه القدماء �رضاحًة اأو اإملاحًا؛ ثّم تو�صعت دللتها تلك وحم�صها دللًة ا�صطالحّيًة 

جديدًة - يف �صوء منظومة التلّقي الوا�صعة - ت�صري عند اإطالق الّلفظ اإىل الوظيفة الكربى 

الكرمي يف  الّن�ّص  مقاربة  بعد ذلك  ثّم  عاّمًة،  القويّل  الفّن  مرادات  كّل  تلتقي عندها  التي 

�صوء هذه الدللة ال�صطالحّية الوا�صعة؛ ذانك هما: مفردة »الّتمكني«، و»وظائف الّن�ص 

.»
ّ
الأدبي

التي  املتعّددة  �صياقاته  يف  »الَتّمكني«  ا�صطالح  باأّنه  الّدرا�صة  مو�صوع  يتحّدد  وبذا 

ترّدد فيها قدميًا وحديثًا، ويف ال�ّصياق اجلديد الذي حّدد البحث تخومه، ويتحّدد كذلك 

هدف الدرا�صة باأّنه حماولٌة للت�رّضف بخدمة الّن�ص الكرمي تعاىل قائله، باإبراز وجٍه من وجوه 

اإعجازه؛ هو تاأثريه البالغ يف متلّقيه عقاًل وقلبًا، ثم ا�صتجابًة و�صلوكًا.

ولعّل مو�صوع هذه الّدرا�صة وهدفها ي�صريان - على نحٍو من الأنحاء - اإىل اأهمّيِتها 
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ودوافع اختيارها، و�صعوبِة م�صلكها.

فاأّما يف الأهمّية والّدافع: فالبحث حماولٌة لتحديد تخوم فكرٍة �صديدة ال�ّصعة يف الرتاث 

العربي، بالغًة ونقداً، ثّم اإعطائها ا�صطالحًا داًلّ؛ ت�صدق دللته على الّن�ص الكرمي، وتربز 

مع  - ف�صاًل عن �صدقها يف الإجراء - دلياًل يجُ�صاف اإىل دلئل الإعجاز الكثرية؛ بل رّبا تجُ

يف �صعيٍد واحٍد هو �صعيد الهدف واملق�صد والوظيفة.

عوبة: فاإّن من املعلوم لكّل من �صدا َطَرفًا من علوم العربّية ال�رضيفة اأّن حتديد  واأّما يف ال�صّ

تخوم م�صطلٍح م�صتقّر الّدللة يف علٍم من العلوم اأمٌر يحتاج اإىل جهٍد م�صٍن يف ال�صتق�صاء 

وال�صتنتاج، فما تجُرى القائل يقول يف حتديد م�صطلٍح حتى يرتّدد ب�صوٍر خمتلفٍة يف احلّد، 

ثّم  العلوم،  من  اأثناء جمموعة  والإملاح يف  احة  ال�رضّ بني  وال�صتفا�صة  الو�صوح  متباينٍة يف 

اأّن ماّدَة  ا�صتخال�ص دللٍة تنتظم تلك الّدللت جميعًا، وتزيد عليها، وي�صاف اإىل ذلك 

البحث - بح�صب الدللة املعتمدة يف ال�صطالح - موّزعٌة يف م�صادر كثرية من جهة؛ ول 

يوجد لها عنواٌن جامٌع حمّدد يفزع اإليه البحث عند القتبا�ص والّتدليل من جهة اأخرى.

ومهما يكن فقد متّخ�صت حماولة ا�صتق�صاء ماّدة البحث عن مواجهٍة م�صنية مع مكتبة 

النقد  كتب  على  تقت�رض  تكن  مل   - اآنفًا  اأ�صري  كما   - البحث  ماّدة  لأّن  وذلك  عظيمة؛ 

والبالغة، بل كانت ت�صّم اإىل جانب تلك الكتب مظاّن دلئل الإعجاز، وكتب الّتف�صري 

نيت منها باجلانب البيايّن. وعلوم القراآن، ول�صّيما الكتب التي عجُ

تب يف كّل علم من تلك العلوم، يف حماولٍة  ومن هنا فقد كان توّجه البحث اإىل اأجُّمات الكجُ

لتقلي�ص ماّدة ال�صت�صهاد ما دامت وافيًة باملراد، فاأّما يف اجلانب املتعّلق باإعجاز القراآن فقد 

ِنّف اإّبان الّنه�صة  كانت كتب اجلاحظ اجلامعة - ول �صّيما »البيان والتبيني« - وغريها مما �صجُ

للرّمايّن، ور�صالِة  القراآن  اإعجاز  العلمّية والنقدية، ومن مثل ر�صالِة »النجُّكت« يف  الكربى 

، وكتاب »اإعجاز القراآن« للباقاليّن، عمدَة البحث يف 
ّ
»بيان يف اإعجاز القراآن« للخّطابي

ر�صد مفهومات الإعجاز والولوج اإىل رحابه الكرمية.
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و»لل�صناعتني«  ر�صيق،  لبن  »للعمدة«  كان  فقد  بالبالغة:   
ّ
املعني اجلانب  يف  واأّما 

و»للمثل  للجرجايّن،  والأ�رضار«  و»للدلئل  للخفاجي،  الف�صاحِة«  و»ل�رّض  للع�صكرّي 

ال�صائر« لبن الأثري، و»للطراز« للعلوّي ، ف�صاًل عن »مفتاح العلوم« لل�ّصكاكي ومن تبعه 

من اأ�صحاب مدر�صته، اأثٌر وا�صح يف توجيه ف�صول هذه الدرا�صة ومباحثها.

اأو تف�صرياً، فقد  واأّما يف الكتب التي ت�رّضفت واأ�صحاَبها بخدمة الّن�ص الكرمي درا�صًة 

رقايّن، اأهَمّ املظاّن  يوطي، و»مناهل العرفان« للَزّ  و»الإتقان« لل�صجُّ
ّ
كان »الربهان« للّزرك�صي

الكرمي،  بالكتاب  املتعّلقة  ال�صطالحات  ر�صد  يف  للعون  طلبًا  البحث  اإليها  توّجه  التي 

و»البحر  الغيب«  »مفاتيح  الّرازي  الفخر  الإمام  وتف�صري  الزخم�رضي،  »ك�ّصاف«  وكان 

املحيط« لأبي حيان الأندل�صي من القدمي، و»التحرير والتنوير« للعالمة ابن عا�صور، و»يف 

َوار والقذى من عيني الباحث يف مقاربة  ظالل القراآن« من احلديث، الف�صل يف اإزالة العجُ

الّن�ص الكرمي وفهم مقا�صده العلّية.

التمهيد معقوداً على  وقد توّزع البحث على متهيٍد وبابني؛ فكان املبحث الأّول من 

البحث يف الّدلت املعجمّية ملفردة الّتمكني؛ وكان الثاين خال�صًا للدللت ال�صطالحية 

للمفردة يف خم�صة مطالب، كانت الوقفة يف اأولها عند »اأ�صحاب البديع«، والثانية عند 

»اأ�صحاب علوم القراآن«؛ ثّم عّرج البحث يف املطلب الثالث على »علم املعاين«، فر�صد 

َظ اأّن املفردة تتكّرر َعَلمًا  ِ دللتني هما اأقرب اإىل ال�صطالح - واإن مل يكن �رضيحًا ـ؛ فقد حلجُ

اإليه، وثانيتهما  اأولهما تر�صد دللت تقدمي امل�صند  على جزئيتني من اجلّزئيات؛ كانت 

ر�صدت اأغرا�ص »خروج الكالم على خالف مقت�صى الظاهر«، وبعد ذلك كان للتمهيد 

من  مقاٍم  على  َعَلمًا  املفردة  و�صعوا  الذين  الت�صّوف«؛  »اأهل  عند  وقفٌة  الّرابع  مطلبه  يف 

مقاماتهم، وبعد ذلك الّتطواف انتهى البحث يف املطلب اخلام�ص اإىل اعتماد حّد لفكرة 

»التمكني« حاوَل البحث اأن يكون فيه جامعًا ومانعًا، فكان الّتمكني: »تر�صيخ املعنى يف 

ذهن املتلّقي با�صتخدام اأ�صاليب يق�صد منها اأن توؤّثر فيه«.
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 اإنتاجًا وتلقّيًا، يوّجه الّدرا�صة 
ّ
ثّم طفق هذا احلّد؛ الذي يرتبط ارتباطًا متينًا بالّن�ص الأدبي

التي  التمكني،  اأ�ص�ص  يف  الّنظرّي  املجال  يف  البحث  على  انعقد  الذي  الأّول  بابها  نحَو 

 يف ثالثة ف�صول؛ كان الأّول منها 
ّ
 وفني

ّ
خل�صت اإىل ثالثة اأ�ص�ص مقرتحة؛ وجدايٍنّ واإفهامٍي

قائمًا على الّنظر فيما ب�صطته املظاّن من كالٍم على اأّول اأ�ص�ص ال�صطالح؛ وهو »الأ�صا�ص 

لجُ يف مبحثني بّينا املراد بالأ�صا�ص الوجدايّن، وعالقَة التالزم  الوجدايّن«، وجاء هذا الَف�صْ

اأحكامهم على  اأثر هذا كّله يف  ثم  اأولهما،  بينه وبني مفهوم »البالغة« و»الإعجاز« يف 

الن�صو�ص من علٍوّ اأو ا�صتفال - ول �صّيما ما ب�صطوه من القول يف الّن�ص الكرمي تعاىل قائله 

من هذا اجلانب - يف ثانيهما.

 للتمكني«، لينتظم عقد الف�صل 
ّ
ثم جاء الف�صل الثاين خال�صًا لبحث »الأ�صا�ص الإفهامي

، ومبحثني: دار اأولهما حوَل ق�صِد عن�رض الإفهام 
ّ
على متهيد يبنّي املراد بالأ�صا�ص الإفهامي

ٍة به؛ هي: »تنجيم  - عاّمًة - يف الّن�ص الكرمي؛ من خالل الّنظر يف مقا�صد ثالثة علوٍم خمت�صّ

نزول الن�ص الكرمي« و»اأ�صباب النزول« و»الأحرف ال�ّصبعة«، وطاف ثانيهما يف رحاب 

م�صاألة »الو�صوح والغمو�ص« يف �صعيدين هما:

الّن�ص الكرمي؛  البناء الفكرّي؛ الذي يق�صد به املنظومة املعرفّية التي قجُّدمت يف  �صعيد 

ومدى اإتاحتها للمتلّقي، فوقف البحث عند ق�صّية »املحكم واملت�صابه«.

اأما ال�صعيد الثاين فهو �صعيد البناء الفّني؛ الذي قجُ�صِد به - ثّمَة - ال�ّصكل الذي قجُّدمت 

النّقاد  الأدبية، ومواقف  لل�صورة  الفّني  البناء  البحث عند  الأفكار، فوقف  اأثنائه تلك  يف 

للبحث �رضف درا�صة عن�رضين من عنا�رض  ثّم كان  فيها،  الغمو�ص والو�صوح  العرب من 

ال�صورة الفنّية القراآنّية، هما: »التج�صيم« و»الت�صخي�ص« الفنّيان.

بعد ذلك انفتح ال�ّصبيل اأمام البحث اإىل اأكرث ف�صوله �َصعًة وت�صّعبًا؛ وهو الف�صل الّثالث؛ 

اإذ كان مك�صوراً على »الأ�صا�ص الفّني« ل�صطالح الّتمكني يف مهاد وثالثة مباحث كبريٍة؛ 

وقد انطلق البحث يف متهيد هذا الف�صل من افرتا�ص �صويّتني كبريتني للتعبري عن املعنى؛ تعرّب 
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اإحداهما عن التعبري الأ�صويّل عن املعنى امل�صتكّن يف ذهن قائله، وتعرّب الأخرى عن التعبري 

 عن ذلك املعنى؛ والطريقة التي بّينها الدار�صون لنتقال املبدع بكالمه 
ّ
الإبداعي اأو الأدبي

املزّية فيها ظاهرًة،  التي تكون  الثانّية  ال�ّصويّة  اإىل  املزّية،  اإىل  التي تفتقد  ال�صوّية الأوىل  من 

فكان لزامًا على البحث درا�صة عنا�رض الكالم بدءاً باملعنى ومروراً بال�صورة اللفظّية وانتهاًء 

بالرتكيب اأو الأ�صلوب ذلك الذي جاء يف املبحث الأول، ثّم درا�صة طريقة النتقال التي 

 بالغًة ونقداً، اأولهما منظومةجُ 
ّ
حتّددت للبحث يف اأثناء منظومتني قام عليهما الدر�ص العربي

َ املبحث الثاين على درا�صتها ثم  �رضِ العدول التي ترفع الكالم من العتياد اإىل الأدبّية، التي كجُ

منظومةجُ مقت�صى احلال التي در�صت يف املبحث الثالث.

وكان للبحث �صحبٌة كرميٌة مع الّن�ص الكرمي يف �صوء هاتني املنظومتني؛ اإذ در�ص العدوَل 

مقت�صى  قاعدة  مالمح  على  بال�صواهد  مدعومة  متاأنّيًة  وقفًة  وقف  ثم  وثراءه،  القراآيّن، 

 واملديّن« و»اأ�صباب 
ّ
الكرمي من خالل درا�صة »املكي الّن�ص   يف 

ّ
احلال يف جمالها اخلارجي

 يف الّن�ص الكرمي من خالل علم »املنا�صبات 
ّ
النزول« وما تفّرع عنهما، ويف جمالها الداخلي

القراآنّية«.

وعند هذا الف�صل مّت للبحث القول الّنظري يف »الّتمكني«، وكان ال�ّصبيل مّمهداً للكالم 

على اأ�صاليب التمكني يف وقفٍة غلب عليها جانب الّتطبيق يف الباب الثاين الذي دار على 

يكون  اأن  �صاأنها  من  التي  البالغّية  لالأ�صاليب  فكرته -  البحث جديداً يف  يح�صبه  تق�صيم 

ورة الّلفظّية القراآنّية« منّوهًا  اإ�صهام يف »الّتمكني«، فوقف يف ف�صله الأّول عند »ال�صّ لها 

، ليكون لها اإ�صهاٌم 
ّ
اًل باملتلقي باأهميتها، وعنايِة مبدع اخلطاب عّز وجّل بها رحمًة وتف�صّ

ل ميكن تاهله، ولتتعنّي اأ�صلوبًا من اأ�صاليب »التمكني«، ثم اأَْوىل يف ف�صله الثاين الأهمّيَة 

لالأ�صاليب التي كان اعتماد بنيتها الفنّية وا�صحًا على �رضٍب من القيا�ص وال�صتدلل؛ ليكون 

الكالم يف هذا املبحث خال�صًا لثالثة فنون، هي: »الت�صبيه« و»ال�صتعارة« و»الكناية«، ثّم 

َخَتَم الباب يف ف�صله الثالث الكالم باحلديث عن اأمنوذَجني من الأ�صاليب التي ميكن اأن تعَدّ 
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�صكاًل من اأ�صكال الّتقانة الفنّية التي تنالجُ من اأحد عنا�رض الإ�صناد - حذفًا اأو تغيرياً- لأداء 

وظيفة »الّتمكني«، فوقف عند »الإيجاز باحلذف« ثم عند »اأ�صلوب اللتفات«. 

ل اإليها البحث. بعد ذلك جاءت اخلامتة اإيجازاً ملا كان من نتائج تو�صّ

ول بّد هنا من الوقوف ل�صكر يٍد كرميٍة ما كان البحث لريى النور لول رعايتها؛ تلك 

يد الأ�صتاذ امل�رضف؛ الدكتور اأحمد نتوف، اأمتع اهلل به؛ اإذ اأعطى البحث من وقته الثمني، 

وجهده املخل�ص؛ ما قّوم به اعوجاجه، ولطاملا اأهدى للباحث عيوبه، فكان اأخًا �صادقًا 

يفزع اإليه الباحث عند املهّمات، فجزاه اهلل عّني وعن العلم خري اجلزاء.

وبعد..

الف�صل  فلله  القبول  كان  فاإن  وا�صتحياء،  تهّيب  على  اأقّدمها  مزجاٌة؛  ب�صاعتي  فهذه 

العزم على قدر و�صع  النّية، و�صدقت  اأخل�صت  باأيّن  الّزعم  الرّد فح�صبي  واملّنة، واإن كان 

مثلي وطاقته، فاهلل اأ�صاأل اأن يجعل عملي متقّباًل، واهلل من وراء الق�صد وهو ح�صبي ونعم 

الوكيل.
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تمهيــد

�لتَّمكين لغًة و��سطالحاً
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�ملبحث �لأّول

التَّمكني لغًة

درج الباحثون قبل الولوج اإىل الق�صايا الفكرّية التي هي ِقَوامجُ ال�صطالح، على اللجوء 

اإىل تف�صري ال�صطالحات على ما يوجبه جماز اللُّغة من معاٍن واأبعاٍد وِظالل.

وبالعودة اإىل املعجمات يجُلحظ اأّن الأ�صل الّلغوي لهذه املاّدة )َم َك َن( يعتوره جمازان 

متقاربان متالزمان؛ اأو لنقل اإّن اأحدهما نتيجة لالآخر.

وال�ّصلطان  الّرفيعة  املنزلة  فهو  الآخر  ا  واأمَّ �صوخ،  والرُّ الثَّبات  معنى  فهو  الأّول  اأّما 

َكَناء،  م ِعْنَدهم فهو َمِكنٌي، واجَلْمعجُ مجُ نجُ َمَكانًة: َعظجُ
درة؛ فـ)َمَكَن فجُالٌن عند النا�ص مَيْكجُ والقجُ

ن،  : التمكُّ  و)املَِكَنةجُ
)((

اأن( : املَْنِزَلةجُ وِرْفَعةجُ ال�صَّ َن ِعْند النَّا�ِص: َعال �َصاأْنجُه، واملََكاَنةجُ )...(، ومَتَكَّ

ن: ما َيْقبل  ٍن، وال�صمجُ املَتَمكِّ و َمِكَنٍة من ال�صلطان: اأي ذو متكُّ تقول العرب: اإّن ابن فجُالٍن َلذجُ

 لر�صوخه يف ال�صمّية.
)((

احَلركاِت الثَّالث(

فهو  الّتوكيد؛  معنى  املعاين  تلك  عن  ف�صاًل  فيحمل  امل�صدر  �صيغة  على  الّتمكنيجُ  ا  واأمَّ

معنى  نحو  بظّله  ميتدُّ  التَّمكني  اإّن  القول  يجوز  وبذا   ،
)((

ن( )َمكَّ امل�صّعف  الفعل  َدر  َم�صْ

د الّرا�صخ، ويحمل يف طّياته معنى الّتوكيد. ال�صتقرار املوؤكَّ

ويجُنتقل يف هذا ال�صياق، اإىل ال�صتخدام القراآيّن ملاّدة )َمَكَن( مع التاأكيد على ال�صتعمال 

القراآيّن ل�صيغة امل�صدر )الّتمكني( من خالل فعله امل�صعَّف، ليجُ�ْصَتبان اأن القراآن الكرمي اأ�صاف 

ظاًل جديداً للمفردة؛ هو القدرة على الت�رّضف، فـ)مّكنه متكينًا: َثّبته ووّطده، ويقال مّكن 

))( ل�صان العرب، جمال الّدين حمّمد بن مكرم ابن منظور:  ))/4)4، ماّدة )َمَكَن(.

))( القامو�ص املحيط، جمد الّدين حمّمد بن يعقوب الفريوزاآبادي، )اإعداد وتقدمي: املرع�صلي(: )/))6)، مادة )َمَكَن(، وكذا 

حاح »تاج الّلغة و�صحاح العربية«، اإ�صماعيل بن حّماد اجلوهري، )حت: اأحمد عّطار(: 06/6)) )َمَكَن(. يف ال�صّ

))( ينظر حميط املحيط »قامو�ص مطّول لّلغة العربّية«، بطر�ص الب�صتاين، )َمَكَن(.
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.
)((

فالنًا يف ال�صيء: جعله مت�صلطًا عليه يت�رّضف فيه، وتنطلق يده فيه(

ويبنّي املف�صـرون هذا اجلانب اأكرث، ففي قوله تعاىل: {

.
)((

{

م  يقول الّزخم�رضّي )-8)5 هـ(: )جعلنا لكم فيها مكانًا وقراراً، اأو مّلكناكم فيها واأَْقدرناكجُ

 
)4(

{ ، وفـي قولـه عّز مـن قائــل: {
)((

علـى الت�رّضف فيهـا(

فنا عليه العزيز كذلك مكّنا له يف اأر�ِص ِم�رض، وجعلناه ملكًا  يقـول: )اأي كمـا اأجنينـاه وعطَّ

.
)5(

يت�رّضف فيها باأَْمِره ونهيه(

الّرازي  الفخر  يقول   .
)6(

{ تعـاىل:{ قوله  وعند 

.
)((

ن: ال�ّصلطنة ونفاذ القول على اخللق( )604هـ(: )املراد من هذا التَّمكُّ

اأحد ع�رض  املتنّوعة يف  با�صتقاقاته  امل�صّعف )مّكن(  الفعل  فقد وردت �صيغة  وباجلملة 

، وكلها تدور حول ما �صلف من القدرة على الت�رّضف.
)8(

مو�صعًا يف القراآن الكرمي

القراآين  ال�صتعمال  يف  ثّم  ريف،  العجُ اللغوي  ا�صتعماله  يف  الّتمكني  اإّن  القول:  و�صفوة 

د ثم �صلطان وقدرة على الت�رّضف. تثبيٌت موؤكَّ

))( معجم األفاظ القراآن الكرمي ، جممع اللغة العربّية: )/)64، مادة )متّكن(.

))( الأعراف: 0).

))( تف�صري الك�صاف، جار اهلل حممود بن عمر بن حمّمد الزخم�رضي، )�صبطه: حممد عبد ال�صالم �صاهني(: )/86).

)4( يو�صف: )).

)5( الك�صاف )/))4.

)6( احلج: )4.

))( التف�صري الكبري اأو مفاتيح الغيب، فخر الّدين الّرازي، مج ))/ج ))/ �ص)).

)8( هي بح�صب ترتيبها يف امل�صحف: الأنعام )الآية 6(، والأعراف )الآية 0)(، ويو�صف )الآيتان )، 56(، والكهف )الآيتان 

54، 84(، واحلج )الآية ))(، والنور )الآية 55(، والق�ص�ص )الآيتان 6، )5(، والأحقاف )الآية 6)(، ومن الّالفت اأن 

الّتمكني يف كّل هذه املوا�صع ين�صب اإىل اهلل عّز وجّل.
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�ملبحث �لثّاين

التَّمكني ا�سطالحاً

املمتّدة  الّظالل  تلك  ولعّل  ال�صطالح،  جمال  يف  وافٌر  ن�صيٌب  الّتمكني  ملفردة  كان 

للمفردة كانت من اأهّم ما اأثار انتباه الّدار�صني عليها، واأغراهم باإخراجها من عزلة املعجم 

 عاّمًة يف اأكرث من جمال من 
ّ
يِّ�َص لها اأن تعاورها الّدر�ص العربي اإىل طالقة ال�صطالح، فقد قجُ

جمالته، وجنم عن هذا الّتعاور اأن اتخذت املفردة اأبعاداً ا�صطالحّية يف اأثناء ثالثة جمالت؛ 

اأولهــا: جمــال »علــم البديع« و»علـوم القراآن الكرمي«، وتكاد تكون دللة ال�صطالح 

يحمله من ظالل  وما  الّتطبيق  الفارق يف  لول  متطابقًة؛  العلمني  اأ�صــحاب هذين  عنــد 

مّيزت – على نحٍو ما – بني الّدللة يف العلمني، وثانيها: جمال »علم املعاين«؛ اإذ اأخذت 

املفردة حّيزاً قريبًا جّداً من حّيز ال�صطالح يف اأثناء كالم البالغيني على اأكرث من اأ�صلوٍب 

من اأ�صاليب هذا العلم. وثالثها: جمال »علم الت�صّوف« الذي كان للتمكني �صاأٌن مفرٌد عند 

اأ�صحابه.

املطلب الأّول - التمكني يف ا�سطالح علم البديع:

ارتبط التمكني بو�صفه مفردًة حتمل بعداً ا�صطالحّيًا عند اأ�صحاب البديع وعلوم القراآن 

يف  و)القافية(  النرث  يف  و)ال�صجعة(  القراآنية(  )الفا�صلة  هي:  اأخرى  ب�صطلحات  الكرمي 

ّهد الّناثر ل�صجعِة فقرتِه، اأو الّناظم لقافيِة بيتِه،  ال�صعر، والتمكني يف اأثناء هذا الإطار: )اأن ميجُ

ول  قلقة،  ول  نافرٍة  غري  قرارها،  م�صتقّرة يف  َمكاِنها،  متمّكنة يف  القافية  به  تاأتي  متهيداً 

 اإّن من�صد البيت اإذا �صكت دون 
)((

�ْصَتْدَعاٍة با لي�ص له تعّلق بلفظ البيت ومعناه، بحيث مجُ

، ومن الأمثلة التي �رضبوها من 
)((

القافية اأكملها ال�ّصامع بطباعه، بدللة من الّلفظ عليها(

))( كذا.

))( خزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حّجة احلموي، )حت: ع�صام �صعيتو( )/46)، وينظر: �رضح الكافّية البديعّية يف علوم 
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:
)((

ال�صعر قول اأبي الطّيب

ــهــم ــاِرَق ــَف نُ �أن  علينا  يَــِعــزُّ  َمـــن  ــا  َع���َدُمي بعَدكم  ���س��يٍء  ك��لَّ  وج��دانُ��ن��ا 

املطلب الثاين - التّمكني يف ا�سطالح علوم القراآن:

اإذا كان بع�ص منّظري علوم القراآن الكرمي قد حتّرجوا - حمّقني - يف ا�صتعمال بع�ص 

اإىل  اإ�صارة  اأيَّ  مثاًل م�صطلحًا يحمل يف طّياِت دللتِه  )ال�صجع(  امل�صطلحات كا�صتعمال 

، و�صّموا ما ي�صبه ذلك مع الفارق يف القراآن 
)((

ّبه باأّي كالم ب�رضّي القراآن الكرمي تنزيهًا له اأن يجُ�صَ

الكرمي )فوا�صل(، فاإّنهم طرحوا هذا احلرج يف بع�صها الآخر لل�ّصبب نف�صه معكو�صًا؛ اأي 

لأّنهم مل يجدوا يف دللتها ما ينال من قد�صّية الّن�ّص الكرمي اأو علّوه، وبذا تكّونت جمموعة 

ة بالقراآن الكرمي ل تتجاوزه اإىل غريه، وتكّونت اإىل جانب تلك  من امل�صطلحات اخلا�صّ

ه وتخ�ّص غريه معه. كان من هذه امل�صطلحات التي تعاورها اأ�صحاب  م�صطلحات تخ�صّ

مو�صوع   - )الّتمكني(  م�صطلح  بال�ّصويّة  الكرمي  القراآن  علوم  واأ�صحاب  والبيان  البديع 

دللته  عن  تختلف  الكرمي  القراآن  علوم  اأ�صحاب  عند  دللته  تكن  مل  حيث   ،- البحث 

املذكورة و�صيكًا عند اأ�صحاب البديع اإّل يف تغيري كلمة )ال�صجعة اأو القافية( وو�صع كلمة 

)الفا�صلة( يف مكانها، وغري خاٍف اأّن هذه الكلمة ال�صطالحية )الفا�صلة( تلقي بظالل 

تعل من ا�صطالح )متكني الفا�صلة( ا�صطالحًا جديداً ي�صبه يف دللته )متكني القافية( �صبهًا 

ول يطابقه؛ بل يزيد عليه.

ومن هنا مل يجد ابن اأبي الإ�صبع )-654 هـ( - مثاًل - حرجًا عند ذكره التمكني بتعريفه 

ال�صالف بعينه حتت عنوان )ائتالف القافية مع ما يدّل عليه �صائر البيت( واأن يعّقب )وقد 

 الّدين احِلّلي، )حت: ن�صيب ن�صاوي( النوع 09)/)6) واأنوار الّربيع يف اأنواع البديع، ابن مع�صوم 
ّ
وحما�صن البديع، �صفي

املدين، )حت: �صاكر هادي �صاكر(، 6/)5).

))( البيت يف �رضح ديوان املتنّبي، �صنعة: عبد الرحمن الربقوقي، )مج/)، ج/4، �ص/)8(، وعّز الأمر يِعّز: �صّق وا�صتّد.

))( ينظر خالف العلماء يف اإثبات ال�ّصجع يف القراآن الكرمي اأو نفيه يف: اإعجاز القراآن، الباقاّلين، )حت: �صقر(: )5، واجلامع 

الكبري، ابن الأثري، )حت: جواد �صعيد(: )5) فما بعدها، واملطّول، ال�ّصعد التفتازاين: 455 فما بعدها.
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.
)((

جاء من ذلك يف فوا�صل الكتاب العزيز كلُّ عجيبة باهرة(

ومل يرتّدد ابن مع�صوم املدين )-0)))هـ( يف القول يف الباب نف�صه: )واأكرث القرائن التي 

 وعلى ذلك درج جمهور اأهل العلم.
)((

وقعت يف التنزيل من هذا القبيل(

بـــت مثــاًل علــى هـــذا قولــــه عّز مــن قائــل:   ومــن الأمثلــة القراآنّيــة الكرميــة التــي �رضجُ

}

.
)((

{

تاّمًا  )فاإّن هذه الآية ملا تقّدم فيها ذكر العبادة والت�رّضف يف الأموال كان ذلك متهيداً 

�صَد ح�صنجُ الت�رّضف يف  �صد، لأن احِلْلَم العقلجُ الذي َي�صحُّ به الّتكليف، والرُّ لذكر احللم والرُّ

.
)4(

الأموال(

ومن اجلدير ذكره اأن )م�صطلح التمكني( مّر برحلتني يف الت�صمية والدللة ال�صطالحية، 

الّنظر  على  تق�رضه  ال�صطالحية  دللته  وكانت  )الئتالف(  اأولهما  ت�صميته يف  فكانت 

يف ال�ّصعر دون �صواه من فنون القول، وهو ما انفرد به قدامة بن جعفر )-)))هـ( الذي 

�صّمى )الّتمكني(: )ائتالف القافية مع ما يدّل عليه �صائر البيت(، وعّرفه بـ)اأن تكون القافية 

.
)5(

متعّلقة با تقّدم من معنى البيت تعّلق نظم له ومالئمة ملا مّر فيه(

واأما ثانيهما: فقد نوزع فيها قدامة الت�صمّية والدللة جميعًا، فاأ�صبحت بعده )الّتمكني(، 

القول  اأجنا�ص  من  وغريه  ال�ّصعر  يف  النظر  على  ت�صتمل  ال�صطالحّية  الدللة  واأ�صبحت 

اإبقاءه على  يف�رّض  ما  لقدامة - وهو  ينت�رضون  الذين  الإ�صبع كان من  اأبي  فابن  الأخرى، 

))( حترير التحبري يف �صناعة ال�صّعر والنرث وبيان اإعجاز القراآن، ابن اأبي الإ�صبع امل�رضي؛ )حت: حفني حممد �رضف( 4))، 

. وينظر معرتك الأقران يف اإعجاز القراآن، ال�صيوطي، )حت: البجاوي(: )/)) 

))( اأنوار الربيع: 6/)5).

))( هود: )8.

)4( حترير التحبري: 4)).

)5( نقد ال�صعر، اأبو الفرج قدامة بن جعفر، )حت: كمال م�صطفى(، )6).
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كر- ومع هذا فقد خالفه، فذكر اأّنه يق�رضه على  ا�صطالح الئتالف يف املقبو�ص الذي ذجُ

ال�ّصعر، وخّطاأه يف ذلك، يقول: )وائتالف القافية مع ما يدّل عليه �صائر البيت، وقد �صّماه 

. ومن 
)((

ه( من بعده )اأي قدامة بن جعفر( )الّتمكني( وخ�ّص به ال�ّصعر اأي�صًا، وهو ل يخ�صّ

ثّم اأ�صبح امل�صطلح على ما ذكر يف مفتتح القول.

ويلحظ مّما ذكر جمموعة من املالحظات:

َيٌة اأ�صلوبّية من ال�ّصيات التي جرت على األ�صنة  اأولهـــــــا :  اأّن التمكني - بهذا الفهم - �صِ

اأنه  العرب قبل نزول القراآن الكرمي، فلّما جاء القراآن الكرمي حلظ العلماء 

له، على َوْفِق اأ�صاليب العرب يف افتنانهم  نن يف فوا�صِ جرى على هذا ال�صَّ

يف الكالم.

واأّما الثانية:  فهي اأن هذا ال�صطالح من جهة التطبيق مق�صور على الّنظر يف الفوا�صل، 

تقومي  اأّي  اإعطاء  دون  من  فح�صب،  ال�ّصاعر  قافية  اأو  الّناثر،  �صجعات  اأو 

بني  يربط  الذي  املعنوّي  الرابط  ذلك  خال  ما  الأخرى،  الّن�ص  ملكّونات 

القافية اأو �صواها مع �صائر عنا�رض الّن�ص، مما يجعل الّنظر يف املعنى الكّلي 

للّن�ص لزامًا.

ربة  واأّما الثالثة:  فهي اأّن املرجعّية التي ت�صبط ال�صطالح بهذا املعنى اإمنا هي الّذوق والدُّ

مرجعّية  وهي   ..-  )((
الكافية على  �رضحه  يف  احِلّليُّ  بذلك  �رضَّح  كما   -

عف. متفاوتة جداً، ولذا فهي تو�صف بال�صَّ

ن الوقوف عندها؛ فهناك  واأّما الرابعة:  فاإن هذا ال�صطالح يلقي بظالل معرفّية َيح�صجُ

ثّمة  فيكون  رَبتجُه،  ودجُ املتلّقي  يتدخل من خالله ذوق  اأّوًل عمٌل وجدايّن 

�صغٌط مت�صلٌِّط من الّن�ص على متلقيه؛ لي�صارك �صاحب الّن�ص منفعاًل مع 

))( حترير التحبري 6.

))( ينظر �رضح الكافية البديعّية، احلّلي، نوع 09)/ �ص )6).
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كلماته ومعانيه، وي�صري هو منتجًا للمعنى، اأو قارئًا اإيجابيًا - كما ي�صميه 

اأ�صحاب نظرية التلقي احلديثة -. وهناك ثانيًا جمهود فكرّي يت�صافر مع 

فح�صب،  للمعنى  ل  للّن�ص،  منتٍج  اإىل  املتلّقي  ليحّول  الوجدايّن،  العمل 

فيكمل البيت اأو العبارة من عند نف�صه، وي�صل اإىل مرحلة �صياغة الّن�ص 

من خالل تلّقيه.

ولعّل اإنتـاج املعنـى مـن خالل النفعال النف�صايّن اأمٌر متهّيٌئ ل�صواٍد عظيٍم من املتلّقني؛ 

اأ�صوات وتراكيب حتمل  اأولّيًة هي  مادًة  بو�صفه  النَّ�ّص  نف�صايّن بني  اّت�صاٍق  يعرّب عـن  لأنه 

ة امل�صيطرة  دللًة وبني متلّق فطرّي يجُْطَلبجُ اإليه حركة ذهنّية ب�صيطة ل تعقيَد فيها؛ لأّن القوَّ

هي للّن�ص هنا، فهو الذي يوّجه وعي املتلّقي نحو اإنتاج معنى مقارب لهذه )الفا�صلة( اأو 

ّراء قادرين على اجتياز  )ال�صجعة(، اأما اإنتاج الن�ّص فهو اأمٌر متعّذر اإل على �صنٍف من القجُ

مرحلة الأثر الذي يرتكه التَّفاعل الّنف�صي ذو احلركة الذهنّية اخلفيفة، اإىل مرحلة ا�صتخال�ص 

ْعتاد( فاإّن املطلوب  املعنى، واإعـادة اإنتـاج اأجزائه املفقـودة، فاإذا كان املطلوب هناك )قارئ مجُ

ْرَبٌة وِثقاف، مما يوؤهّله لأن يكون مبدعًا جديداً، وعقاًل ثانيًا  هنا )قارئ فائٌق( عنده قدرٌة ودجُ

ْف اإليه على اأقّل  يتطابق مع العقل الذي انتظم الن�ص - يف غري القراآن الكرمي - اإن مل يجُ�صِ

تقدير...

 

املطلب الثالث - التمكني يف ا�سطالح علم املعاين:

الإ�صناد  اأحوال  على  كالمهم  اأثناء  يف  املعاين  علم  اأ�صحاب  عند  ذكٌر  للّتمكني  كان 

اخلربّي؛ وذلك يف مو�صعني: اأولهما: يف »تقدمي امل�صند اإليه، اأو اأن يجتمع مع الّتقدمي اأن 

مقت�صى  على خالف  الكالم  وثانيهما: يف »خروج  مو�صوًل«،  ا�صمًا  اإليه  امل�صند  يكون 

الظاهر« عند »و�صع املجُ�صَمر مو�صع املجُظهَر« اأو العك�ص.

فاأّما الأّول: فقد وجد اأهل املعاين يف تقدمي امل�صند اإليه على امل�صند، اأو اأن يجتمع مع 
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التقدمي جميء امل�صند اإليه ا�صمًا مو�صوًل، نكتًة لها اأثٌر يف عملّية الّتلّقي، اأجمعوا على القول 

يف و�صفها: »متكني اخلرب )امل�صند( يف ذهن ال�صامع«.

وكان من الذين نّبهوا على ذلك الأمر الإمام اجلرجايّن عبد القاهر )4)4هـ(، ففي اأثناء 

اأْن ل  اأو تاأخريه يقول الإمام: )والِق�ْصمجُ الّثاين:  بحثه يف موا�صع تقدمي ال�صم على الفعل 

اِمع اأنَّهجُ  َق على ال�صَّ دجُ اإىل الَفاِعِل على هذا املعنى، ولكْن على اأنََّك اأردَت اأْن حتقِّ َيكوَن الَق�صْ

ه،  ًل يف َنْف�صِ هجُ اأوَّ ، فاأَْنَت لذلك َتْبداأجُ ِبِذْكِره »اأي امل�صند اإليه« وتجُوِقعجُ كِّ قد َفَعْل، ومَتَْنَعهجُ ِمن ال�صَّ

نَّ بك الَغَلَط والتََّزيُّد، ومثاله  ْبهة، ومتَنَعه من الإِْنكار، اأو اأن َيظجُ لكي تجُباِعَدهجُ بذلك من ال�صُّ

يجُعطي  اأنه لي�ص هنا من  َم  َتْزعجُ اأن  الثَّناء« ل تريد  يجُْعطي اجَلزيل« و»هو يحبُّ  قولك: »هو 

بَّ الثَّناء  اِمِع اأنَّ اإعطاَء اجلزيِل وحجُ َق على ال�صَّ اجلزيَل ويجُِحبُّ الثَّناء،...، ولكّنَك تريدجُ اأن حتقِّ

.
)((

َن ذلك يف نف�صه( كِّ بجُه، واأن متجُ
َداأْ

وقد وجدت هذه الفكرة طريقها اإىل اأقالم الذين جاوؤوا بعد الإمام اجلرجايّن، فراحوا 

الفكرة ذاتها،  تبع �صيخ املدر�صة الأكرب يف  الذي   )-))6هـ( 
ّ
ال�ّصّكاكي يرّددونها، ومنهم 

واأ�صاف اإىل الّدللة التي يغّطيها ال�صطالح حالًة اأخرى هي اأن يكون امل�صند اإليه مو�صوًل، 

 جمموعة من الأحـوال املقت�صيـة 
ّ
فتحت عنوان )تقدمي امل�صند اإليه على امل�صند( عّدد ال�ّصّكاكي

لتقدمي امل�صند اإليه، ذكر فيها: )اأن يكون يف تقدميه ت�صويقًا لل�ّصامع اإىل اخلرب، ليتمّكــن يف 

، ثم اأ�صاف: 
)((

وق( دجُ انع رجٌل �صَ ذهنه اإذا اأورده، كما اإذا قلت: �صديقك فالن الفاعل ال�صّ

اإذا  اإحدى خوا�ّص تراكيب الأخبار يف باب الذي »يق�صد ال�صم املو�صول« كما  )وهو 

قلت بدل قولك: »زيٌد منطلق«، »الذي هو منطلٌق زيد«، اأو بدل قولك: خرب مقدمك 

.
)((

�رّضين، »الذي هو �رّضين خرب مقدمك«، اأو »الذي خربه �رّضين مقدمك«

ثم كان ابن الّزملكايّن )-)65هـ( الذي عّلل امل�صاألة تعلياًل ح�صنًا، اإذ نقل كالم اجلرجايّن 

))( دلئل الإعجاز، اجلرجاين، )حت: حممود �صاكر(: 8))-9)).

، )حت: د. عبد احلميد هنداوي(: )9).
ّ
))( مفتاح العلوم، اأبو يعقوب ال�ّصّكاكي

))( مفتاح العلوم: )9).
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بعينه، ثم عّقب بقوله: )لأّنه ل يوؤتى با�صم معّرى من العوامل اإّل حلديث قد نوي اإ�صناده 

اإليه، فاإذا قلت: »عبد اهلل« فقد اأ�صعرت ال�صامع باأّنك قد اأردت احلديث عنه، فاإذا ذكرت 

احلديث بعده فقلت »قام اأو قعد« اأو نحو ذلك كنت ذاكراً له بعد تاأنُّ�ص به، فيقبله القلب 

قبول املطمئّن اإليه، وذلك اأ�صدُّ ثبوتًا واأنفى لل�ّصك، اإذ ل يخفى عليك اأّن اإعالمك غفاًل 

عن تقّدم التنبيه لي�ص كاإعالمك به بعد تقّدم الّتنبيه عليه، فجرى لذلك جمرى التوكيد يف 

الّتقرير، ومما ي�صدُّ بع�صد ذلك قولهم: اإّن ال�صيء اإذا اأ�صمر ثم فجُ�رضِّ كان اأفخم مما اإذا مل يتقّدم 

.
)((

اإ�صماراً(

اأثناء املقبو�صات ال�ّصالفة  اأّن مفردة »التمكني« مل يكن معنّيًا بها يف  ولعّل من الوا�صح 

خ�صو�ص ال�صطالح، بقدر ما كان مْعنّيًا بها ما يجُلمح يف الأ�صل الّلغوّي من معاٍن واأبعاد، 

بيد اأّن اّطراد ورودها يف هذا ال�ّصياق، واإ�صاَءتها يف اأثنائه، جعل الّدار�صني ينتزعونها منه 

.
)((

لتكون اأ�صبه بال�صطالح امل�صتقّر على هذه احلال

ٌة اأ�صلوبّية يف جملة الإ�صناد اخلربّي تعتمد تقدمي  ي�صَ فالّتمكني - َوْفقًا لهذا الفهم - َخ�صِ

ة باأن يكون يف املبتداأ ت�صويٌق اإىل اخلرب  ي�صَ امل�صند اإليه على امل�صند، وتكون فاعلّية هذه اخَل�صِ

اإذا قجُّدم عليه؛ ل�صتمال اجلملة عند ذلك على و�صف من �صاأنه اأن يدعو اإىل هذا الت�صّوق 

بعد  تلّقفه  اإليه  األقي  اإذا  ما هو؟ حتى  امل�صند  الت�صّوق عن  املتلّقي من خالل هذا  ليت�صاءل 

اأن ذهب فيه ظّنه كّل مذهب، فيكون هذا األّذ، ومن ثّم يتمّكن يف نف�صه م�صمون جملة 

هذا  زاد  مو�صوًل،  ا�صمًا  يكون  اأن  اأي  مبهمًا؛  اإليه  امل�صند  يكون  باأن  زاد  فاإذا  الإ�صناد، 

ًنا بعد اإلقائه اإليه، فعلى قول حمّمد بن وهيب - وهو من  الّت�صّوق، وكان الكالم اأكرث متكُّ

الأمثلة التي �رضبت على احلال الأوىل؛ اأي حم�ص تقدمي امل�صند اإليه -:

))( التبيان يف علم البيان املطلع على اإعجاز القراآن، ابن الزملكاين، )حت: د. احمد مطلوب ود. خديجة احلديثي(: 95.

))( ينظر: تلخي�ص املفتاح، اخلطيب القزويني، )حت: د. يا�صني الأيّوبي(، 64، واملطّول، ال�ّسعد التفتازاين، )ط، الأزهريّة( 

)0)، وحا�صية ال�رضيف اجلرجاين املطبوعة على تف�صري الك�صاف للزخم�رضّي عند قوله تعاىل: {

} )/80)، )8)، وتهذيب الإي�صاح، عّز الدين الّتنوخي، )/68)، 69)، ومعجم البالغة العربّية، بدوي طبانة، 

)/)85، ومعاين النحو، د. فا�صل ال�ّصامرائي، )/45).
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ببهَجِتهم ــا  ــي ن ــدُّ �ل ـــ�ـــرِشُق  تُ حى، و�أَبو �إ�سحق، و�لَقَمُر))(ثــالثــٌة  �َسْم�ُص �ل�سُّ

 يعّلق �صاحب معجم البالغة العربية: )فلّما قّدم امل�صند اإليه )ثالثة( كان فيه ما ي�صّوق 

الدنيا  )ت�رضق  قوله:  وهو  والعجب،  ال�صتغراب  اإىل  يدعو  با  لّت�صاله  اخلرب؛  اإىل  الّنف�ص 

اأكرث عن ذلك  تعرف  اأن  اإىل  الّنف�ص  ي�صّوق  باأ�رضها  الدنيا  اإ�رضاق  فاإّن و�صف  ببهجتهم(، 

.
)((

الذي جعل العامل يتاألّق وي�صيء، فاإذا عرفت ذلك متّكن فيها وا�صتقر(

ويف قول املعّرّي - الذي مّثلوا به على احلال الثانية-:

فيه يَّ�����ُة  ال�����َ�ِ َح�������اَرت  ��تَ��ْح��َدٌث م��ن َج��َم��اِد))(والّ�������ذي  ح��ي��واٌن ُم�����سْ

  يكون ت�صّوف الّنف�ص اأعظم ملجيء امل�صند اإليه مو�صوًل مبهمًا؛ اأي اإن الت�صّوق يف هذه 

احلاِل يزداد اّطراداً مع اإبهام امل�صند اإليه.

امل�صند  اأحوال  يف  الظاهر«،  مقت�صى  خالف  على  الكالم  »خروج  اأي:  الثاين؛  واأّما 

َع املجُظهر« عاّمًة، اأو عك�صه؛ اأي »و�صع املجُظهرجُ مو�صع  اإليه؛ ذلك عند »و�صِع املجُ�صَمِر مو�صِ

ًة. املجُ�صَمر« يف غري ا�صم الإ�صارة خا�صّ

فاأّمــا يف »و�صــع املجُ�صَمر مو�صــع املجُظهَر«، فقــد وجــدوا اأغرا�صـًا يف الإتيان بامل�صــند 

ما  متكني  فيها:  ذكروا  الإظهــار،  ي�صـــتدعي  حالــه  وظاهــر  »�صــمرياً«،  �صَمراً  مجُ اإليــه 

، وقــد �صــربوا لذلــك مثاًل قوَله �صبحانه: 
)4(

بعــد ال�صــمري يف نف�ص ال�ّصامع لت�صّوقه اإليه

))( البيت يف الأغاين، اأبو الفرج الأ�صفهاين، )حت: الأبياري(، ))/6)))، وبعده:

نــائــبــٍة ـــّل  ــه يف ك ــَل ــي ــاع اأف الّذكريــحــكــي  امة  ْم�صَ وال�صّ والّليث  الغيث 

وبال ن�صبة يف تاج العرو�ص، 5)/500 مادة )�رضق(. ويروى: ببهجتها يف: ديوان املعاين، اأبو هالل الع�صكرّي: 8)، ويف   

معاهد التن�صي�ص، العبا�صي، )حت: عبد احلميد(: )/5))

))( معجم البالغة العربّية، بدوي طبانة )/)85.

))( البيت يف �رضوح �صقط الزند للمعري، )البطليو�صي، والتربيزي، واخلوارزمي(، )/004)، وهو من ق�صيدته ال�صهرية التي 

مطلعها:

ــــٍد يف مــّلــتــي واعــتــقــادي ْ ــادغـــري  جمجُ ــص � َتــــــــَرنُّ  ول  بــــــاٍك  نــــــوحجُ 

)4( ينظر: مفتاح العلوم، ال�ّصّكاكي )حت: هنداوي(: 94)، والإي�صاح اخلطيب القزويني: 44، والتلخي�ص: 0) واملطّول:  =
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مري »هو« يف الآيِة واقٌع موقَع املبتداأ »امل�صند اإليه«، وهو �صمرٌي  ، فال�صّ
)((

{ }

ل عائَد له يف جملة الإ�صناد، فكان حقه اأن يكون ا�صمًا ظاهراً؛ لإبهام ال�صمري اإذا مل يكن له 

ورة املبهمة طرق هذا امل�صند اإليه نف�ص  عائٌد يف�رّضه ويعلم املتلّقي به، فاإذا جاء على هذه ال�صّ

املتلّقي من غري اأن يكون له عائٌد يعود اإليه، وكان من �صاأن هذا اأن ي�صرّي الّنف�ص اإىل حالٍة 

ت�صبه اإىل حّد كبري حالتها عند جميء امل�صند اإليه مو�صوًل يف املو�صع ال�صالف، من الت�صّوف 

اإىل اكت�صاف احلقيقة املتوارية وراء هذا الغمو�ص، فاإذا جاءت �صائر عنا�رض جملة الإ�صناد 

 
ّ
مف�رّضة لهذا الإبهام، متّكن معناها ووقع يف الّنف�ص موقعًا را�صخًا؛ وهذا ما �رضحه ال�ّصّكاكي

قائاًل: )ذلك اأّن ال�ّصامع متى مل يفهم من ال�صمري معًنى، بقي منتظراً لعقبى الكالم؛ كيف 

.
)((

َل متّكٍن يف ذهنه( تكون؟، فيتمّكن امل�صموع بعده َف�صْ

اأن  اأولهما:  املجُ�صَمر؛  املجُظهر مو�صع  فقـد حتّدثوا عن حالني لو�صع  واأّمـا يف عك�صـه 

يكون املظهر ا�صم اإ�صارة، وثانيهما: اأن يكون املجُظهر ا�صمًا ظاهراً غري ا�صم اإ�صارة – وهو 

املق�صود بالكالم هنا -؛ فقد يوؤتى بامل�صند اإليه ا�صمًا ظاهراً غري ا�صم اإ�صارٍة يف مو�صٍع هو 

 ،
)((

حقيٌق باأن يكون م�صمراً، لأموٍر ذكروا فيها – اأي�صًا – اأن يتمّكن امل�صند اإليه يف الذهن

 
)5(

{ ، و{
)4(

{ وقد �رضبوا على ذلك اأمثلًة منها قوله تعاىل: {

. ففي قوله تعاىل: 
)((

{ ، و{
)6(

{ و{

ا�صم ظاهر، وكان من حّقه  اإليه، وهو  م�صنداً  اجلاللة »اهلل«  بلفظ  ِجيء   { }

ل، د.عي�صى العاكوب: 46). =   8))، وبغية الإي�صاح، د. عبد املتعال ال�صعيدي: )/)))، واملف�صّ

))( الإخال�ص: ).

))( مفتاح العلوم: 94)، 95).

ل: 50)، ويلحظ  ))( ينظر: املفتاح: 95)، والإي�صاح: 44، والتلخي�ص: 0)، واملطّول: 8))، وبغية الإي�صاح: )/)))، واملف�صّ

اأّن الّتمكني يف احلال الأوىل كان ملعنى امل�صند، يف حني اأّنه هنا ملعنى امل�صند اإليه.

)4( احلاقة: )، ).

)5( القارعة: )، ).

)6( الإ�رضاء: 05).

))( الإخال�ص: ).
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 { ياأتي �صمرياً، ل�صبق ذكر عائٍد له يف قوله تعـاىل: { اأن  يف هذا املو�صع 

ِلَلفِظ اجلاللِة املكّرم  وكان على هذه ال�صاكلة ليتمّكن معناه اجلليل يف نف�ص املتلّقي؛ لأّن 

املتلّقي  نف�ص  يف  يجُحدث  موقعه  غري  يف  الظاهر  ال�صم  وقوَع  اأّن  كما  القلوب،  يف  وقعًا 

ٍظ، اأ�صف اإىل ذلك اأن املجُظهَر يت�صّمن اأثارًة من الّتفخيم والّتعظيم  ا�صتغرابًا وزيادَة انتباٍه وتيقُّ

 .
)((

والتاأكيد، ملا فيه من و�صوح الّدللة وقطع ال�صرتاك

والّتمكني يف هذين ال�ّصياقني، تلتقي دللته يف اأحد وجوهها مع الدللة التي اعتمدها 

�صاأن   - املعنى  بهذا  ال�صطالح  اأن  ذلك  ال�صطالح،  من   - و�صيكًا  و�صتاأتي   - البحث 

امل�صند  اأحوال  الّنظر يف حالني من  القراآنّية - مق�صوٌر على  الفا�صلة  ال�صالف يف  ال�صياق 

اإليه، ومراد البحث يّت�صع بدللة ال�صطالح لت�صتمل على عنا�رض معادلة الإبداع كّلها، ول 

َيٍة اأ�صلوبّية اأو اأكرث. يقت�رض النظر فيه على تعليل �صِ

واأخرياً تدر املالحظة هنا اأّن ال�صيطرة، اأو القّوة الدافعة هي املتلقي، فاملتلّقي هو الذي 

اإليه على امل�صند( بجُغية تقدمي  وّجه الّن�ص من خالل التدّخل يف بنية الإ�صناد )تقدمي امل�صند 

بوا�صعاته  فالن�ص  املفرت�ص،  الت�صويق  خالل  من  ومتتعه؛  تر�صيه  ووجدانّية  فكرية  �صحنة 

فائقًا  متلّقيًا  احلال  املتلّقي يف هذه  كان  هنا  اإليه، ومن  به  هًا  ملتلّقيه، ومتوجِّ �صار حمكومًا 

اإبداعه. وهذا يك�صف وعيًا عند  املبدع وتوجيه  غط على  ال�صّ قادٌر على  ورة، لأنه  بال�رضّ

النقاد والبالغيني لأثر عملّية التلّقي يف توجيه اإنتاج الّن�ص.

ع�صور  يف   - متلقّيًا  خالله  من  النّقاد  جّرد   - عام  ذوٍق  اإىل  الحتكام  هي  فالقاعدة 

الذائقة الأدبّية الرفيعة، التي عملت على ا�صت�صفاء ما مي�ّص البيان العايل، ونبذ كّل ما يخّل 

بتلقي الّن�ص..

 

ل: 50). ))( ينظر: املف�صّ
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املطلب الّرابع - التمكني يف ا�سطالح اأهل التّ�سّوف:

اأحوالهم  على  للّدللة  الت�صّوف  اأهل  ا�صتعاره  مّما  ن�صيٌب  الّتمكني  ملفردة  كان 

ل  مهّمني  مقامني  اأحد  عن  يعرّب   – ا�صطالحهم  بح�صب   – والّتمكني  ومواجيدهم؛ 

لوك، هما: الّتلوين والّتمكني، ويكون الّتمكني نهاية املطاف بعد  يغادرهما �صاحب ال�صُّ

؛ اإذ هو )اأن يرتّدد ال�ّصالك بني ال�صحو 
)((

املروِر بالّتلوين؛ فالتلوين: )�صفة اأرباب الأحوال(

.
)((

كِر املاحي له( ، وال�صُّ
)((

املثِبِت للحدث

ٌد بني تعلٍُّق بالدنيا  رتدِّ ولعّل هذا يعني اأّن ال�ّصالك مل تر�صخ قدمه بعدجُ يف الّطريق، فقلبه مجُ

الرّبانّية، وعزوٍف عن الدنيا )ال�ّصكر  باأنوار امل�صاهدة  »ال�صحو املثبت للحدث«، وتعلُّق 

امل�صاهدة، داَم حموجُ احلدث،  الثانية، و)ا�صتقّر حالجُ  ال�صالك على احلاِل  فاإذا دام  املاحي(، 

؛ اأي ر�صَخ قدمه وا�صتقّر حاله على امل�صاهدة، وهذا 
)4(

واإثبات الِقَدم،.. لدواِم الوجدان(

ينتقل  القدم، وعندئٍذ  واإثبات  يوؤّثَر دواما ملحِو احلدث  اأن  �صاأنه  الّر�صوخ وال�صتقرار من 

على  وال�صتقرار  الّر�صوخ  )مقام  هو  الذي  الّتمكني؛  اإىل  التلوين  من  ال�صالك  و�صف 

، لأّنه يرتقي من 
)6(

، ومن هنا فاإّن العبَد ما دام )يف الّطريق فهو �صاحب تلوين
)5(

ال�صتقامة(

 ،
)((

حاٍل اإىل حاٍل، وينتقل من و�صٍف اإىل و�صف، فاإذا و�صل واّت�صل، فقد ح�صل الّتمكني(

.
)8(

ولذا فقد كان الّتمكني: )�صفَة اأهل احلْق(

ل اإليها بعد   وال�صفوة اأّن التمكني – وفقًا لهذا الفهم – غايٌة ونتيجة، وهذه الغاية يجُتو�صَّ

))( الر�صالة الق�صرييّة، اأبو القا�صم عبد الكرمي بن هوازن الق�صريي، )حت: العطا(: 54).

))( كذا يف منت املطبوع، والظاهر اأّنها: احلادث، ويق�صد به كلُّ ما �صوى اهلل �صبحانه.

))( ك�صاف ا�صطالحات الفنون، التهانوي، )حت: دحروج(: )/)96.

)4( ك�صاف ا�صطالحات الفنون: )/)96.

)5( التعريفات: علي بن حمّمد بن علي اجلرجاين، )حت: الأبياري(: رقم 4)4/)9.

)6( يف التعريفات: فهو �صاحب متكني، وال�صواب »تلوين« من الر�صالة الق�صريّية.

))( التعريفات: رقم 4)4/)9.

)8( الر�صالة الق�صرييّة: 54).
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مراحل من الرتقاء واملجاهدة – مع اإ�صعاف لطف اهلل بالعبد -، فذو الّتمكني ل ي�صبح 

كذلك اإّل بعد مروره باأو�صاٍف واأحوال، فاإذا و�صل واّت�صل، فقد متّكن.

وبعد: فقد ا�صتبان جلّيًا مما �صبق اأّن الّتمكني ارتبط ارتباطًا وثيقًا با ميليه املعجم له من 

لهذه  ال�صطالحية  الدللت  اإن  اإذ  األقًا وو�صوحًا؛  القراآيّن  البيان  زادها  واأبعاٍد  دللت 

املفردة – كما اأوجزنا اآنفًا – ل تكاد تغادر دلللتها املعجمّية وظاللها، فهي فعٌل للّن�ص يف 

علم البديع ينعك�ص رّد فعٍل عند املتلّقي، وهي عالقةجُ تاأثٍُّر وتاأثرٍي – يف غري الّن�ص الكرمي – بني 

الّن�ص ومتلّقيه يف علم املعاين، وهي نتيجة ترتجم ر�صوخًا وثباتًا بعد معاناة ل�صلوٍك واأحوال 

ومواجيَد عند اأهل الت�صّوف، فاإذا كانت هذه املعاين والّظالل ثابتًة ملفردة التمكني، فاإنه 

�صار متاحًا ب�صط القول يف هذه املفردة بح�صب ا�صطالح البحث، مع الأخذ بعني النَّظر 

اأن البحث يدر�ص خ�صو�صّية هذا ال�صطالح يف ال�صتعمال القراآين.

املطلب اخلام�س - التّمكني يف ا�سطالح البحث:

 و�صع املتلّقي يف منزلة رفيعٍة من 
ّ
اإّن الّنقد العربي اإذا قال:  لعّل القائل ل يجاوز احلّق 

منازل الأدب؛ فقد اعتنى باملتلّقي منذ ظهور اأوىل امل�صّنفات التي ميكن اأن متّت اإىل الّنقد 

الأدبي بن�صب؛ وبلغت هذه العناية حّداً كبرياً مع تاأثُّر الّنقد ب�صائر احلقول املعرفّية الوافدة– 

ول �صّيما علم الكالم والَفْل�صفة- يف ع�صور ازدهار الرّتجمة والنقل.

فمنذ  احلافل،  تراثنا  املظاّن يف  تلك  نظر يف  اأدنى  بع�صده  ي�صدُّ  اأمٌر  القول  هذا  ولعّل 

ظهرت كتبجُ الّنقد وم�صنَّفات البالغة، اأ�صبحت مفهوماٌت من مثل: )الّتبليغ( و)الإبالغ( 

الّنقد،  ق�صايا  اأهّم  من  لتكون  لها  اأهَّ وا�صعًا  حّيزاً  متتلك  و)الّتبيني(  و)البيان(  و)البالغة( 

دائمًا  النقدي  الرّتاث  يف  الأدبي  اخلطاب  ارتبط  كما  ْحراً،  و�صِ و�َصَعًة  جوهرّيًة  واأكرثها 

بوظائف ت�صّورها النّقاد لهذا اخلطاب من جهة، ولأثر هذا اخلطاب يف عملّية التلّقي من 

جهة اأخرى، ومل يكن ذلك احل�صور الّدائم للمتلّقي يف اأثناء احلديث عن العنا�رض املكّونة 
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للحدود والتعريفات التي ت�سبط مقايي�س اجلودة الأدبّية اإل �ساهداً مهّمًا على هذا الرتباط، 

نجُه يف 
امِع فتمكِّ فالبالغة - َوْفقًا للع�صكرّي )-95)هـ( - هي )كلُّ ما تبّلغ به املعنى قلَب ال�صَّ

.
)((

ن( ورٍة مقبولٍة ومْعَر�صٍ  َح�صَ َك، مع �صجُ نه يف َنْف�صِ ه كَتَمكُّ نف�صِ

اأنها تقوم على ثالثة عنا�رض رئي�صّية،  البيان  النّقاد يف بيان جوهر عملّية  وكان م�صتند 

وتفاعل،  تالحٍم  من  العنا�رض  هذه  بني  ما  على  وترتكز  واملتلّقي،  واملبَدع  املبِدعجُ  وهي 

و�صوًل اإىل غاية املبِدِع من ر�صالته جناحًا اأو اإخفاقًا.

لها هو املبِدع، وهذا املبِدعجُ ي�صعى اإىل حتقيق مقا�صد ر�صالته  ر�صِ  ر�صالة مجُ
ّ
فالّن�ص الأدبي

- التي هي الرابط بني اأطراف معادلة البيان - من خالل التاأثري الذي يحدثه عند املتلّقي، 

وهذا يكون بو�صاطة اأ�صاليب وتقاناٍت تتغرّي فيها البنية اللِّ�صانّية الأ�صلّية تغرّياً مق�صوداً غايته 

داً  ن يف الر�صالة اإثباتًا موؤكَّ اإحداث اإثارة عند املتلّقي توؤّدي اإىل اإثبات املعنى الكّلي املت�صمَّ

اإّن هذا الأثر  املتلّقي، حتى ي�صتجيب مل�صمون اخلطاب، ثم  الفعل يف  را�صخًا قادراً على 

الذي يراد حتقيقه عند املتلقي يتمّثل يف ما اأ�صار اإليه النّقاد والعلماء �رضاحًة اأو عر�صًا )متكني 

املعنى يف َنْف�ِص املتلقي(..

 ،
ّ
الأدبي الن�ّص  العّد على هذه اخل�صو�صّية يف  النّقاد يف موا�صع ل يح�رضها  دّلل  فقد 

والّتمكني(  بـ)التمّكن  و�صفوها  التي  العالية،  الّن�صو�ص  قارئ  تعرتي  التي  احلال  وهذه 

التوا�صل: )املبِدع واملبَدع واملتلّقي(،  اإجمال ثالثّية  اإملاحًا، وكّل ذلك �صمن  اأو  �رضاحًة 

ويكون التمكني من جهة فكرته يعرّب عما يحدثه املبدع يف الّن�ص، وعن حال النَّ�ص، وعن 

اأثر الّن�ص يف متلقيه.

بذلك  يعنون  يكونوا  مل  معناه،  اإىل  اأ�صاروا  اأو  املعنى(  )متكني  قالوا  اإذ  النّقاد  اأن  على 

ا�صطالحًا معدوداً، بقدر ما يعنون ملح الأ�صل اللغوي ملاّدة )مكن( الذي �صبقت الإ�صارة 

اإليه، ولعّل مما يدّل على ذلك ا�صتعرا�ص بع�ص ال�صياقات التي وردت فيها مفردة التمكني - 

))( كتاب ال�صناعتني، اأبو هالل الع�صكري، )حت: علي حمّمد البجاوي، حممد اأبو الف�صل اإبراهيم(، 6).
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اأو مدلولها - تعليقًا على بيت �صعرّي، اأو اآية قراآنّية كرمية، اأو اإ�صارة اإىل ما ينبغي اأن يكون 

لة ي�صتطيع اأن َيْلَمح بادئ ذي  عليه الن�ّص الأدبي العايل. واملتتبّع لعبارات النّقاد ذات ال�صّ

:
)((

بدء اأمرين

اأو  ب�صورٍة  يرتّدد  كان  )الّتمكني(  ا�صطالح  يقّدمها  التي  الفكرة  جوهر  اأولهما:  اأّن 

معاجلتهم  ثوابت  من  اإنه  بل  والبالغة؛  الّنقد  �صيارفة  اأقاويل  اأثناء  باأخرى يف 

جلّل الظواهر الأدبّية.

تلّقي  مراحل  اأهّم  اإىل  ت�صري  متداخلة،  م�صتبكٍة  اأ�ص�ص  ذات  الفكرة  وثانيهما:  اأّن هذه 

، لعّل ف�صلها ما اأمكن يجعل ال�صطالح اأكرث �صهولة يف التناول 
ّ
الّن�ص الأدبي

ْوَلٍة  وال�رضح، فاأّما اأّول هذه الأ�ص�ص فهو اأ�صا�ص وجداينٌّ للكالم؛ اأي قّوة و�صَ

هذا  م�صمون  متّلي  نحَو  يحّركه  املتلّقي  يف  بالغًا  اأثراً  ترتك  مبهمة،  للكالم 

الكالم، وهذا ما يجُظفر به عند اجلاحظ )-55)هـ( الذي اأ�صار اإىل ال�صطالح 

يجُغنيَك عن كثريه، ومعَناه يف  ِبَقاَلِته اجلامعة: )واأح�صنجُ الَكالِم ما كاَن قليلجُه 

اه من نوِر احِلْكمة  ه من اجَلاللِة، وغ�صَّ ظاِهِر لفِظه، وكان اهلل عزَّ وجّل اأَْلَب�صَ

على ح�صب نّية �صاِحِبه وتقوى َقاِئله، فاإذا كان املعنى �رضيفًا واللفظجُ بليغًا، 

وكان �صحيَح الّطبِع، بعيداً من ال�صتكراه، ومنّزهًا عن الختالل م�صونًا عن 

َلت  فجُ�صِ ومتى  الكرمية،  الرتبة  يف  الغيث  �صنيع  القلوب  يف  �صنع  التكّلف، 

اأ�صحبها  فة،  ال�صّ هذه  على  قاِئِلها  من  ونفذت  يَطِة،  ال�رضَّ هذه  على  الَكلمةجُ 

َْتَنعجُ معه من تعظيمها يف �صدور  ميجُ التَّاأييد مال  التَّوفيِق. ومنحها من  اهلل من 

.)((
اجلبابرة، ول يذهل عن فهمها معه عقول اجلهلة(

النقد والبالغة،  التاأكيد على املفردة ال�صطالحّية ومعناها، واأّن لها وجوداً يف كتب  اإّل  العر�ص الآتي  يجُْبتغى من  ))( ل 

ملحاولة ا�صتخال�ص خّطة للبحث مي�صي يف �صوئها، من دون �رضح وتف�صيل اإذ �صياأتي ذلك يف اأثناء البحث بعون اهلل 

تعاىل.

))( البيان والتبيني، عمرو بن بحر اجلاحظ، )حت: هارون(، )/)8.
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ذات  العايل  الكالم  اإىل  نظرته  اأن  واملالحظ  فاأوعى،  جمع  القول  هذا  يف  واجلاحظ 

 ي�صري فيه اإىل الإيجاز، والتاأيّن، و�صالمة املعنى و�رضفه، وبالغة 
ٌّ

 فّني
ٌّ

�صقني: اأولهما اأ�صلوبي

اللفظ، و�صّحة الطبع، والبعد عن ال�صتكراه، تلك العنا�رض الفنّية التي �صت�صبح - فيما بعد 

- عنا�رض مهمة ملا �صّمي عند النّقاد بعمود ال�صعر.

واجلاحظ ل يكتفي بالإ�صارة اإىل هذه العنا�رض ويجعل منها معدن العلّو فح�صب، بل اإنه 

ينّوه ب�صّق ثان - وهو امل�صار اإليه هنا - وهو �صّق ينبع التاأثري فيه من قّوة مينحها اهلل للكالم، 

اإذ يلب�صه من اجلاللة ويغ�ّصيه من نور احلكمة، وي�صحبه من التوفيق والتاأييد، والنتيجة هي 

�صنيعه يف القلوب �صنيع الغيث، والتعظيم يف �صدور اجلبابرة واأن ل يذهل اجلاهل عن 

فهمه، فالدواعي املبهمة والأثر الوجداين حا�رضٌ ح�صوراً بّينًا فيما قاله اجلاحظ.

وكان هذا نف�صه ِفْعَل الباقاّلين )-)40هـ( الذي اأ�صار اأكرث من مّرة اإىل ال�صطالح عندما 

َمَراِتبِه ما جمَع  البيان، واأعلى  مناِزِل  اأعلى  )فالقراآن  قوله:  الكرمي، ومنها  القراآن  و�صف 

: من تعديل للّنظم و�صالمته وح�صنه وبهجته، وح�صن  َقهجُ واأَْبواَبهجُ رجُ
، وطجُ وجوَه احل�صن واأ�صباَبهجُ

وت�صّوره  القبول،  موقَع  النَّْف�ِص  يف  ووقوعه  الل�صان،  على  و�صهولته  ال�صمع،  يف  موقعه 

.)((
وت�صّور امل�صاهد(

اأناطه بقّوة يف الكالم مبهمة لي�صتعمل  ثم ل يلبث اأن يفزع اإىل الأثر الوجداين الذي 

يف  الوقع  من  له  كان  نف�صه،  يف  الكالم  عال  )واإذ  يقول:  اإذ  �رضيحًة؛  )التمكني(  مفردة 

، وما علّو الكالم يف 
)((

ن يف النفو�ص، ما يجُْذِهلجُ ويجُْبِهج، ويجُْقِلقجُ ويجُوؤِْن�ص( القلوب، والتمكُّ

ن والوقع يف القلوب، اإّل اإبهامات ل �صبيل اإىل رّدها اإىل اأمٍر بنّي غري اأثٍر  نف�صه وما التمكُّ

وجداين يجده املرء يف نف�صه يجعله يذعن لهذا اخلطاب.

وكان لهذه القّوة املبهمة يف الكالم، واأثرها يف التلّقي ن�صيب مما ب�صطه اإمامان جليالن 

))( اإعجاز القراآن، حمّمد بن الطّيب الباقالين، )حت: �صّيد �صقر(، 9)4.

))( اإعجاز القراآن، 9)4.
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من اأئمة النقد هما عبد القاهر اجلرجاين وحازم القرطاجّني؛ اأما اجلرجاين فقد كان علّو 

بع�ص الكالم – عنده – يرتّد اإىل ذاته وجوهره، وما هذا العلّو اإّل علوُّ ل حيلة يف تف�صريه 

ورّده اإىل اأمٍر بنّي، واإذا كان تف�صري علّوه مبهمًا، فاإّن اأثره بال�رضورة �صيكون مبهمًا، يقول 

اجلرجايّن: )اإّن من الكالم ما هو �رضيٌف يف جوهره، كالذهب الإبريز، الذي تختلف عليه 

.
)((

ور، وتتعاقب عليه ال�صناعات، وجّل املعّول يف �رضفه على ذاته( ال�صّ

باأ�ص�صه،   )التمكني(  فيها  يجمل  جامعة،  عبارة  اأي�صًا  فله  )-684هـ(  القرطاجّني  واأّما 

على اأّنه قّوة �صاغطة على املتلقي، عند قوله يف �صاأن ال�ّصعر: )ال�صعر كالٌم موزون مقّفى، 

اإليها، ويكّره لها ما ق�صد تكريهه، لتحمل  اإىل الّنف�ص ما ق�صد حتبيبه  اأن يحّبب  من �صاأنه 

بذلك على طلبه اأو الهرب منه، با يت�صّمن من ح�صن تخييل له، وحماكاٍة م�صتقّلة بنف�صها اأو 

مت�صّورة بح�صن هيئِة تاأليف الكالم، اأو قّوة �صدقه، اأو قّوة �صهرته، اأو بجموع ذلك، وكّل 

ذلك يتاأّكد با يقرتن به من اإغراب، فاإّن ال�صتغراب والتعّجب حركة للّنف�ص، اإذا اقرتنت 

، وهذا القول يذّكر بكالم اجلاحظ ذي ال�صّقني 
)((

بحركتها اخليالّية، قوي انفعالها وتاأّثرها(

الّنف�ص؛  اإىل  التحبيب  بوظيفٍة هي  مرتبط  ال�ّصعر  اأّن  ويلمح من كالمه  والوجدايّن،   
ّ
الفّني

حمّببة،  معاٍن  ال�صياق  نة يف  مَّ َت�صَ مجُ معاٍن  من  اإليها  يلقى  ما  اأن  ظّنها  غالب  الإيقاع يف  اأي 

اأو النُّْفرةجُ من هذه املعاين عند الإيقاع يف ظّنها اأن هذه املعاين معاٍن ينبغي تّنبها والهرب 

�ْصِن التخييل، اأو فّني من طريق  منها، والطريق اإما وجدايّن من خالل التاأثري من طريق حجُ

ه  املحاكاة امل�صتقّلة، فاإذا كان املبدع ميتلك نا�صية الكالم، فاإنه يجمل هذه الأبعاد يف ن�صّ

باأْن يعّجب الّنف�ص بكالم له �صدقه و�صهرته، وهو من ثّم يجمع التاأثري من اأقطابه وي�صمن 

ا�صتجابة املتلّقي.

 ،
ّ
 عقلي

ٌّ
ويبدو اأ�صا�ٌص اآخر ربط الّنقاد التمكني وال�صتجابة بحباله، ذلك هو اأ�صا�ٌص اإفهامي

يعلو به الكالم با يت�صّمنه من معارف جليلة، ومدى اإتاحة هذه املعارف للفهم، ويبدو هذا 

))( اأ�رضار البالغة، عبد القاهر اجلرجايّن، )حت: حممود �صاكر(، 6).

))( منهاج البلغاء و�رضاج الأدباء، حازم القرطاجني، )حت: حممد احلبيب بن اخلوجة(، )).
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َل اخِلطاب، جملّوًة  عند الباقاّلين الذي ي�صف القراآن الكرمي بقوله: )تدجُ فيه احِلكَمة وَف�صْ

َتَلوٍّ  يق، غري معتا�صٍ  على الأ�صماع، ول مجُ عليك يف منظٍر بهيج، وَنْظٍم اأنيق وِمْعَر�صٍ  ر�صِ

.
)((

ور، وميّر اإىل مواِقِعه كما ميّر ال�ّصهم( على الأَْفهام..، ي�رضي يف الَقْلِب كما َي�رْضي ال�رضُّ

الّتمثيل  اإ�صارته اإىل ف�صيلة  اأثناء كالم اجلرجايّن عند  اأي�صًا - يف  ويبدو هذا الأ�صا�ص - 

التَّمثيل و�صَبَب  بني، فاإّن فائدةجُ  املجَُمثَّلة تكون على هذيِن ال�رضَّ اأن املعاين  قائاًل: )واإذا ثبَت 

نجُ  ّك، ويجُوؤَمِّ ْيَب وال�صَّ ة وينفي الرَّ حَّ ِب الأّول بنّيٌ لئٌح، لأنه يفيدجُ فيه ال�صِّ الأجُْن�ِص يف ال�رضَّ

.
)((

م املجُْنِكر( �صاحَبهجُ من تكذيِب املخاِلِف، وَتَهجُّ

فاإّن  ن،  متكُّ من  للكالم  مينحه  وما  التمثيل،  تاأثري  بيان  �صياق  هو  ال�صياق  اأن  ِلَم  عجُ فاإذا 

يب، وال�صّك يف الكالم، تغدو عنا�رض متّثل رتبة للكالم يف نف�ص متلقيه،  ال�صحة وانتفاء الرَّ

وهي �صوّية من �صوّيات متّكن املعنى عنده.

ثّم ياأتي الأ�صا�ص الفّني؛ وهو اأكرث الأ�ص�ص �صعة وت�صّعبًا لرتباطه برحلِة الّتحليل والّتعليل؛ 

نًا. اأي بالتقانات والأ�صاليب التي ير�صدها املحّلل يف الن�ّص الأدبي التي متنحه علّواً ومتكُّ

 والبالغة العربّية جّل مباِحثهما على تعدادها 
ّ
تلك الأ�صاليب هي التي ك�رض الّنقد العربي

 – الأّولني  الأ�صا�صني  على  ي�صتمل  اأن  اأّنه ميكن  من  الأ�صا�ص  هذا  اأهّمية  وتاأتي  و�صبطها، 

جملًة – ذلك لأّنه تعليل تكتمل به الدائرة، وتف�رّض به قّوة الكالم �صولته، فاإذا كان الأثر 

الوجدايّن انطباعًا فاإّن هذا البعد تف�صري لهذا النطباع يخرج احلكم من دائرة الإبهام اإىل 

دائرة التعليل. واملهّم هنا هو الإ�صارة اإىل بع�ص عبارات النّقاد التي مّر يف اأثنائها م�صطلح 

لّمحًا به. )التمكني( �رضيحًا اأو مجُ

فاجلرجاين مثاًل - وهو اأهمُّ من عالج هذه الق�صّية يف تاريخ النَّقد العربي - عندما ب�صط 

الكالم يف عن�رض التمثيل وتاأثريه يقول: )واإن اأردَت اأن تعِرَف ذلك - اأي ف�صيلة الّتمثيل 

))( اإعجاز القراآن، الباقالين، )45.

))( اأ�رضار البالغة، اجلرجاين، 5)).
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- فانظر اإىل نحو قول البحرتي:

و�سا�ِسٌع ال��ُع��َف��اِة  اأَيْ����ِدي  على  يْ��ِبداٍن  ِ ع��ن ك��لِّ ِن���دِّ يف ال��نَّ��دى و����َ

��ْوُءه َق��ِريْ��ِب))(ك��ال��بَ��ْدِر اأَْف����َرَط يف ال��ُع��ُل��وِّ و���سَ ِج��دُّ  ��اري��َن  ال�����سَّ بَِة  ِلْلُع�سْ

وفّكــر فــي حاِلَك وحــاِل املعنــى َمَعَك، واأنــَت يف البيــت الأّول، ومل َتْنَتِه اإىل الّثاين 

فاإنََّك  طرفيه  ْلَت  مَّ
وَتاأَ عليه  وقفَت  وقد  احَلاِل  على  ِق�ْصهمـا  ثـم  اإّياه،  َتــه  َ نجُ�رضْ َتَتَدبَّر  ولـم 

اإليك، ونجُْبِله يف  بُِّبه 
َلَديك، وحَتَ ن املعنى  مَتَكُّ ِتِهما يف  َتَفاوجُ َة  دَّ َما بني َحاَليك، و�صِ بجُْعَد  تعلمجُ 

.
)((

نف�صك(

فّني؛  ن جاء من طريق  التمكُّ اأّن هذا  املالحظ  بالتمّكن �رضاحة، ومن  �صف  وجُ فاملعنى 

اأي اإن اأثر الّن�ص البالغ معّلل با�صتعمال حم�ّصٍن يف الن�ص اقت�صاه، وقد ي�صف اجلرجاين هذا 

�ْصنًا لي�ص  الأثر بـ)اخِلاَلَبة(، اإذ يقول يف اأثر ال�صتعارة امل�صيبة: )فرَتى لها لجُْطفًا وِخاَلَبًة وحجُ

.
)((

الف�صل فيها بقليل(

ن،  التمكُّ اقت�صى   
ّ
فّني  

ّ
اأ�صلوبي اأََثٌر  الكالم، وهو  )اإّن( يف  ِذْكَر  احلال يف و�صفه  وكذا 

 اأّنك لو عمدت اإىل قوله:
ّ
يقول: )وكذلك لي�ص بخفي

ف������اِدح������اً اأَْم������������������راً  ����َغ����َل����ْك))(اإنَّ  َع������ْن َج������َواِب������ي �����سَ

ه الآن،  َن الذي اأَْنَت َواِجدجُ الوة، والتََّمكُّ �ْصَن والطِّ فاأ�صقطت منه )اإّن(، َلَعِدْمَت منه احلجُ

.
)5(

تجُوراً( ْعفًا وفجُ وَوَجْدَت �صَ

ال«، والعفاة: طاّلب املعروف،  ))( البيتان يف ديوانه، )حت: ال�صرييف(: )/48)، 49)، ورواية البيت الأّول هناك: »ندٍّ يف العجُ

ِب: املجُغاِلبجُ واملجُباري، اأو هو: امِلْثل. يب: من �رضَ مفردها: عايف، وال�رضَّ

))( اأ�رضار البالغة، اجلرجاين: 6)).

))( دلئل الإعجاز، اجلرجاين، 9).

ق: »يقال اإنها  )4( البيت من�صوٌب اإىل »امراأة« يف: �رضح ديوان احلما�صة، التربيزي )حت: عبد احلميد(: )/)))، ويف طّرة املحقِّ

عب. ليك بن ال�ّصلكة«، والفادح من الأمور: الّثقيل ال�صّ اأّم تاأّبط �رّضاً، ويقال اإّنها اأّم ال�صُّ

)5( دلئل الإعجاز، اجلرجاين: ))).
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التاأثري  بغية  �صوغه  يف  والتفنّن  الكالم  حت�صني  يف  يتمّثل  الذي  الفّني  الأ�صا�ص  ويبدو 

املعنى  عن  يجَُعربَّ  اأن  حُّ  َي�صِ اإّنه  قالوا:  حني  وا  دجُ َق�صَ هذا  اإىل  َقالء  العجُ )اإّن  قوله:  يف  �رضيحًا 

حُّ اأن  يح، كاأنَّهم قالوا: اإنَّه َي�صِ ما ف�صيحًا والآخرجُ َغرْيَ َف�صِ هجُ مَّ يكونجُ اأحدجُ
الَواِحِد بلفظني، ثجُ

ما يف حت�صنِي ذلك املَْعَنى  نا عبارَتان اأ�صلجُ املعنى فيهما واحٌد، ثم يكونجُ لإحداهجُ تكوَن هاهجُ

.
)((

وَتْزِييِنه، واإحداِث خ�صو�صيٍَّة فيه، تاأثرٌي ل يكون لالأخرى(

واإدراك  الّن�ص،  اإليه  الذي مي�صي  املاآل  اإذ هو  النّقاد،  املتلّقي غائبًا عن درا�صة  ومل يكن 

النّقاد اأن احلقل الذي يتكّلمون فيه هو حقل الأدب، جعلهم يتطّلبون متلقيًا خم�صو�صًا؛ اإذ 

اإن التوّجه اإىل متلٍق ماألوٍف من دهماء الّنا�ص، ي�صقط اأدبّية الأدب، وي�صلب من الن�صو�ص 

)مواقع  ف�صل  ففي  ودربة،  ذوق  ذا  متلّقيًا  دائمًا  النّقاد  تطّلب  فقد  ولذا  ومتّيزها،  تاألُّقها 

الكالم( الذي خ�ص�صه القا�صي اجلرجاين )-66)هـ( للحديث عن التلّقي يجُ�صري اإىل تفاوت 

اأمٌر  )وهذا  يقول:  وقدرته،  املتّلقي  ْربة  دجُ على  ذلك  معّلقًا  ال�صتهجان،  اأو  ال�صتح�صان 

.
)((

َفة( بة، وتجُ�ْصَت�ْصَهدجُ عليه الأذهانجُ املثقَّ تجُ�ْصَتْخرَبجُ به النُّفو�صجُ املهذَّ

اأن  اجلرجاين  يلبث  ول  فائٌق،  متلّق  اأي  مثقفة؛  واأذهان  مهّذبة  نفو�ص  هنا  فاملطلوب 

ه  ائط التي ت�صبح بها الّنفو�ص مهّذبًة فيقول: )وِماَلكجُ هذا كّله ومتامجُ يبنّي هذا املتلّقي، وال�رضَّ

يا�صة، فاإنهما اأمران ما اجتمعا يف �َصْخ�ٍص  بع، واإدمان الرِّ ةجُ الطَّ مامجُ عليه �صحَّ واجلاِمعجُ له، والزِّ

.
)((

ا يف اإي�صاِل �صاِحبهما اإىل غايته، ور�صيا له ِبدوِن ِنَهاَيتِه( فق�رضَّ

اِدفجُ القولجُ يف هذا الباِب موِقًعا  ويف هذا يقول عبد القاهر اجلرجايّن: )واعلم اأّنه ل يجُ�صَ

وِق واملعرفة، وحّتى يكوَن ممن  امع، ول يجد لديه َقبجُوًل حتى يكوَن من اأهِل الذَّ من ال�صَّ

َيْخَتِلَف احلالجُ عليه عند  اأ�صاًل، وحتى  �ْصَن واللَّطافِة  اإليه من احلجُ يجُْوَمئجُ  باأن ملا  ه  ثجُه نف�صجُ حتدِّ

))( دلئل الإعجاز: ))4.

))( الو�صاطة بني املتنبي وخ�صومه، القا�صي علي بن عبد العزيز اجلرجاين، )حت: حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، علي البجاوي(، 

.4((

))( الو�صاطة بيد املتنبي وخ�صومه: ))4.
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ْبَتهجُ َعِجْب، واإذا َنبَّْهَته  تاأّمِل الكالِم فيجدجُ الأريحّية تارًة، وَيْعَرى منها اأخرى، وحتى اإذا َعجَّ

.
)((

ِع املزيِّة اْنَتَبه( ملو�صِ

مبهمة  بقّوة  موؤيّداً  واأبوابه،  احل�صن  وجوه  جمع  ما  اأعالها  مراتب  للكالم  كان  فاإذا 

كبريتان هما  مرتبتان  اأي�صًا، تمعهما  مراتب  املتلقني  للتمكني من جهة  فاإن  اهلل،  مينحها 

الفهم معه  يذهل عن  )اأن ل  ال�صالف وهما:  ه  ن�صّ اإليهما اجلاحظ يف  اأ�صار  التي  املرتبتان 

عقول اجلهلة( يف احلّد الأدنى، �صعوداً اإىل )رتبة التعظيم يف �صدور اجلبابرة(.

ومما �صبق ذكره تجُ�صتبان جمموعة من املالحظات:

) -  اإن غياب مفردة )الّتمكني( من بع�ص الّن�صو�ص ل يعني غياب مدلولها، بل هذا 

كثريٌة  فالأو�صاف  الّن�ص  فاأّما  والتلّقي،  واملتلّقي  الن�ّص  بني  وا�صحًا  كان  املدلول 

َيةجُ احلكمة(، و)اأعلى  منها: )قّوة احلال(، و)اإبانةجُ اخلطر(، )اإلبا�ص اجلاللة(، )َتْغ�صِ

مناِزِل البيان(، و)اأبلغ( و)اأَْوَكدجُ يف الّنف�ص( )جمعجُ وجوِه احل�صن( و)ح�صنجُ املوقِع 

التلّوي على الأفهام( و)متّكن  لجُ اخلطاب( و)عدم  مع( و)احلكمة( و)َف�صْ ال�صَّ يف 

الن�ّص  على  ت�صتمل  اأحكام  وكلها  النَّف�ص(  يف  املعنى  نجُ 
و)متكُّ موقعه(  من  الّلفظ 

وتتوّجه اإليه.

و)النُّفو�صجُ  الأبلغ(  و)املعرفة  النَّافذة(  )الب�صريةجُ  بقولهم  فو�صف  املتلّقي:    واأما 

املهّذبة( و)اإدمان الّريا�صة( و)الأذهانجُ املثّقفة( و)عقول اجلهلة(.

  واأما جممل عملّية الّتلّقي: فو�صفت بقولهم )الّزيادةجُ يف الت�صّور للمعنى املق�صود( 

والقلوب(  الأ�صماع  )واأجُْن�صجُ  عنده(،  املوقع  وِعَظمجُ  املخاطب  نف�ص  يف  و)الِكرَبجُ 

هور عند من ل يفهم( و)التَّوكيد عند من يفهم( و)ت�صّوف النفو�ص  و)الهيبة والظُّ

لال�صتماع( و)التخّل�ص اإىل حّبات القلوب(.

))( اأ�رضار البالغة، اجلرجاين، )9).
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) -  اإن الّتمكني على هذا - يت�صل ات�صاًل مبا�رضاً باملعنى من جهات ثالٍث هي الإنتاج 

والتمّثل والتلّقي.

راد  مجُ بح�صب  التمكني  ل�صطالح  مبدئي  تعريف  اإيجاز  امل�صتطاع  يف  �صار  ) -  اإنه 

اأن  منها  يق�صد  اأ�صاليب  با�صتخدام  املتلّقي  ذهن  املعنى يف  )تر�صيخ  البحث وهو: 

توؤّثر فيه(..

بينة  اأ�صاليَب وتقاناٍت يف  اإرادته  اإليها �صاحب الكالم، فيرتجم  فالّتمكني غاية ي�صعى 

كالمه، يرى فيها قدرًة على التاأثري يف املتلّقي، و�صمانًا لتوجيه ا�صتجابته.

التقانات الكامنة يف  باإي�صاح هذه الأ�صاليب، ور�صِد تلك  تجُعنى  وهذا البحث حماولٌة 

، ويف �صياق عملّية التوا�صل، من حيث اأنها تّليات لإرادة التمكني، 
ّ
�صياق الّن�ص الأدبي

واإي�صاحها.

ة  ولعّل درا�صة التمكني يف القراآن الكرمي - وفق هذا ال�صطالح - َتتَّخذ �صمة خا�صّ

جداً، وذلك ملجموعة من العوامل؛ اأهّمها اثنان:

الأّول،  املقام  يف  واأخالقّية  دينّية  بغايــات  الكــرمي  القراآيّن  الّنــ�س  ارتبــاط  الأول: 

من  اًل  تف�صُّ البالغي  الدر�ص  حّددها  التي  النزعة  تلك  علــى  يخـــرج  مل  الكرمي  فالقــراآن 

وغايٍة  يوؤديها  بوظيفٍة  اخلطاب  ارتباط  وهي  منــه،  بالأّمِة  ورحمــًة  وعال  جــّل  مبدعــه 

اإىل عقيدة  اإذ هو كتابجُ هدايٍة  الّنزعة ودعمها؛  اإنه عمل على تقوية تلك  تجُرتى منه، بل 

الّتوحيد التي ت�صمن لالإن�صان الفوز والفالح يف الّدنيا والآخرة، وكتاب وت�رضيٍع واأحكاٍم 

بدعـوة  ، و�رّضفه  نبّينا حممداً  اهللجُ  ا�صطفى  الإن�صان،  وباأخيه  برّبه  الإن�صان  تجُنّظم عالقة 

اإلـى تلك العقيدة، وتبليغهم تلك الأحكام، ودعوتهم اإىل الأخذ بها؛ قال عّز من  النا�ص 

،
)((

{ قائل:{

))( اإبراهيم: ).
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وقال: { 

.
)((

{

ًا  ن�صّ فيــه  يـدر�ص  الوجهــة؛  هـذه  مــن  الكــرمي  القراآن  دار�َص  اأّن  فهـو  الثــاين:  واأّمـا 

جاٍر  الكــرمي  فالقـراآن  عــاّمًة؛   
ّ
العربـــي القويّل  الفـّن  خ�صـائ�ص  ثنايــاه  بــني  يحمــل 

وقــد  الّل�صان،  هــــذا  فـــي  دربٌة  لــه  ملـن  فهمـه   ٌ َي�رضَّ مجُ العـــرب؛  كـالم  اأ�صــاليب  علــى 

وقال:   ،
)((

{ تعـــاىل:{ قـال 

الفّن  هذا  من  متمّيّز  نف�صــه  ، وهو يف 
)((

{ }

بن�صٍق لغوّي وفّني خم�صو�ص هو وجه اإعجازه الأذكر عند العلماء؛ اأي اإّنه ينفرد يف اأثناء ما 

 الذي 
ّ
جاء عن العرب بن�صق ل ي�صتطيعجُ اأحٌد اأن ياأتي بثله، فهو اآيٌة داّلٌة على �صدق النبي

اأوحي اإليه، وملا كان التمّيز يعرف باأثره الباقي – وقد ثبت -؛ فاإّن هذا يقود اإىل القول: 

من  التي عرفوها  امل�صتويات  العرب، تاوز  عند  املعهودة  واأدواته  باأ�صاليبه  الّن�ص  اإّن هذا 

التاأثري، مما اأّهله ليكون دائمًا منطلقًا للنُّقاد )من وجهة حمله خ�صائ�ص لغة العرب ومعهود 

وه من التاأثري والفاعلّية(. اأ�صاليبهم(، وغايًة لهم )من جهة تاوزه ملا اأَِلفجُ

ِرها يجد نف�صه لزامًا  ولعّل اأّول ما ينبغي التنبُّه له اأّن املتتّبع ملراحل منو هذه الفكرة، وتطوُّ

اأمام فريقني من الّدار�صني ميّثل الفريَق الأّول دار�صو الإعجاز القراآين، وميّثل الفريق الثاين 

اإّل من  نابعًا  الفريقني  الربط بني هذين  املعنى(، ومل يكن  ي�صّمى )نظرّية  اأ�صبح  ما  دار�صو 

خالل ما يجده املرء من اأّن درا�صات الإعجاز القراآيّن كانت من اأكرث امل�صادر اأهمّية للدر�ص 

�صّقق  التي  الدرا�صات  تلك   يف ظّل 
ّ
البالغي ر�ص  الدَّ مباحث  ن�صاأت معظم  فقد  البالغي، 

.)4(
 والرّمايّن واأ�رضابهم من النّقاد الأوائل

ّ
القول فيها اجلاحظ والوا�صطي

))( املائدة: )6.

))( مرمي: )9.

))( ف�صلت: ).

ّماين واخلَطابَي واجلرجايّن، )حت: حمّمد خلف اهلل، وحممد زغلول �صالم(، ينظر يف  )4( ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن، الرُّ

مقّدمة التحقيق: �ص/5 فما بعدها.
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�صتفاد من وجوه كثرية،  وقد درج علماء الأّمة فيما كتبو على اأن اإعجاز القراآن الكرمي، مجُ

وهذا يكاد يكون حمّل اتفاق، اإّل اأنهم اختلفوا يف تعداد هذه الوجوه، فاقت�رض بع�صهم على 

فة( التي  اختزالها يف وجه واحد، جّرد البيان القراآين يف اأّي ف�صيلة، وهو ما �صّمي بـ)ال�رضَّ

.
)((

نجُ�صب القول بها اإىل العلماء الذين ب�صط العتزال عباءته عليهم

)-86)هـ(  كالّرّماين  و�صبطها،  الوجوه،  بع�ص  فعّدد  تو�ّصط  من  العلماء  من  وكان 

، وجاوز بع�ص العلماء هذا احلّد 
)((

واخلّطابي )-88)هـ( يف ر�صالتيهما حول اإعجاز القراآن

.
)((

فعّدد الع�رضات من الوجوه، �صاأَن ال�صيوطي )-))9هـ( يف )معرتك الأقران(

ولعّل اخلالف يف عدد اأوجه اإعجاز القراآن نا�صئ من اختالف العلماء يف حتديد مفهوم 

الإعجاز والتعجيب، فالإعجاز ما يكون اأمراً عاّمًا موجوداً يف كل جزء من اأجزاء القراآن 

الكرمي، واأّما التعجيب فهو يف مفهومه مثل الإعجاز لكنه َيْق�رضجُ عنه يف اأنه ل ي�صتمل من 

ع�رضات  اإىل  الّتعداد  يف  تاوز  اإعجازاً  عّده  فالذي  كّله،  الكرمي  القراآن  على  دللته  جهة 

الوجوه. يقول اخلّطابي: )وزعمت طائفة اأن اإعجازه اإمنا هو فيما ت�صّمنه من الإخبار عن 

ّك يف اأّن هذا وما اأ�صبهه من الأخبار نوع من اأنواع  مان..، ول يجُ�صَ الكوائن يف م�صتقبل الزَّ

اإعجازه، ولكّنه لي�ص بالأمِر العاّم املوجود يف كّل �صورة من �صور القراآن، وقد جعل اهلل 

، من غري 
)4(

{ فقال: { بنف�صها..،  اأن تكون معجزة  �صورة  �صفة كّل 

..
)5(

تعيني، فدل على اأّن املعنى غري ما ذهبوا اإليه(

القرن  نهاية  للمعتزلة حتى  والبالغي  النقدي  والرتاث   ،(45/( الّرافعي،  م�صطفى �صادق  العرب،  اآداب  تاريخ  ينظر   )((

ار: 6 فما بعدها، والبالغة  فة والإنباء بالغيب، د. ح�صني ن�صّ اب: 5)) فما بعدها، وال�رضَّ ال�صاد�ص الهجري، د. وليد ق�صّ

عند املعتزلة، د. هيثم غّرة »اأطروحة دكتوراه جامعة دم�صق«: 5)) فما بعدها. 

))( يف اأثناء ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن.

))( معرتك الأقران يف اإعجاز القراآن، اأبو بكر ال�ّصيوطي، )حت: حممد البجاوي(، و�صل بها اإىل ب�صع وثالثني وجهًا.

)4( البقرة: )).

، )يف اأثناء ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن(، ))، وينظر: من بالغة القراآن، د. اأحمد 
ّ
)5( كتاب بيان اإعجاز القراآن، اخلّطابي

بدوي: 50
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ومهما يكن من اأمر، فقد كان مما انتهى اإليه العلماء فرع من فروع بع�ص اأوجه اإعجاز 

وكان  النفو�ص،  على  و�صلطانه  الأفئدة،  يف  الكرمي  القراآن  تاأثري  هو  ذلك  الكرمي،  القراآن 

التي �صقلتها  الفردّية  ذائقتهم  اإىل  اأولهما الحتكام  �صبيالن:  الّتاأثري  للعلماء يف �رضح هذا 

ربة، والّريا�صة، ومعاناة الّن�صو�ص العالية، وثانيهما: كان من خالل درا�صة الوجه البيايّن  الدُّ

ق�صدها  التي  البنى  درا�صة  لزامًا  فكان  التاأثري،  هذا  مع  ارتباطه  ووجه  القراآيّن،  لالإعجاز 

القراآن الكرمي يف تو�صيل املعنى، ومن هنا كان هذا الذي يتمّيز به القراآن الكرمي عن �صائر 

الإعجازيُّ  فالوجه  الّدار�صني،  من  فائقة  بعناية  يحظى  بالبالغة  املو�صوف  الكالم  اأنواع 

اأ�صح  م�صّمنًا  التاأليف  رائع  اأ�صلوبًا  )بو�صفه  الّنظم  قدرة  يتجّلى يف  الكرمي  القراآيّن  للبيان 

ذلك  يبنّي  الذي  هو  اأي�صًا  وذلك  فيها،  املعنى  ومتكني  الّنفو�ص  يف  الّتاأثري  على   
)((

املعاين(

الرابط الدقيق يف درا�صات النقد الأدبي، بني اإعجاز القراآن الكرمي عاّمة، ووجه اإعجازه 

ة، ثم اإعجازه التاأثريّي ومتكينه يف اأخ�ّص اخل�صو�ص. البيايّن خا�صّ

من كّل ما �صبق تجُ�ْصَتبان اأمور هي من الأهمية بكان:

لها:  فهو اأّن البحث ل يزعم اأنه ابتدع هذه الفكرة بال �صابقة ول متهيد، فالّتمكني  اأّما اأوَّ

القدماء، فهو من  النّقاد  نّبه عليها  التي  الأفكار  ال�ّصياق، من  يف �صمن هذا 

الأفكار التي ا�صتقّر مدلولها يف الأذهان، ومل ي�صتقرَّ لها يف ال�ّصطور عنوان 

جامع.

�صياقاتها  يف  الّتمكني  ملفردة  البحث  قّدمه  الذي  الوجيز  العر�ص  اأن  فهو  واأّما الّثاين:  

النقد  كتب  من  وا�صتبدالها  ال�صطالحات،  لهذه  اإ�صقاطًا  لي�ص  املختلفة، 

ميكن  ل  م�صتفي�صًا  ا�صتقراراً  الو�صع  يف  ت�صتقر  التي  فالألفاظ  والبالغة، 

انتزاعها اأو تغيريها، بل اإّن العمل هنا هو اأخٌذ لهذه ال�صطالحات ثم تو�صيع 

امل�صطلح  لي�صبح  اللُّغة من معاٍن وظالل،  يتيحه جماز  ما  دللتها يف �صوء 

))( ثالث ر�صائل، »اخلّطابي«.

Tamkeen.indb   38 12/9/09   1:29 PM



39

اأكرث من حم�ِص تعليل ظاهرٍة بنيويّة جزئّية، فيكون  يف دللته م�صتماًل على 

واأ�صمل  اأو�صع  عملّية  من  جزءاً  كرت  ذجُ التي  الأن�صاق  اأثناء  يف  )التمكني( 

ة. تنتظم الفن القويلَّ عامة، والقراآن الكرمي خا�صّ

واأما الّثالث : فهو حتديد تخوم هذا ال�صطالح، فقد يقع يف الّذهن - بادي الراأي - اأّن 

الّنظم  �صماع  عند  املرء  يجده  الوجدايّن  الأثر  ذلك  هو  بالّتمكني  املق�صود 

الكرمي اأو قراءته، والأمر لي�ص كذلك، فالأثر الوجدايّن اإمنا هو بعٌد من اأبعاد 

ال�سطالح َيرفد اأبعاداً اأخرى معرفّية وفنّية وجمالّية، وهي مرتبطة ارتباط 

الأ�صياء التي بع�صها من بع�ص، فالتمكني هو املحّطة الأخرية للمعنى انطالقًا 

من نف�ص �صاحبه ومروراً بالن�صق التعبريي.

بها  يّت�صل  وما  الأبعاد  هذه  ل  �صيف�صّ البحث  فاإن  مر�صّية  نتائج  اإىل  الو�صول  وبغية 

�صيتخذها  التي  القدمية،  النقدية  الن�صو�ص  �صوء  يف  ذلك  وكّل  حدة،  على  كاًل  مف�صولًة 

البحث متَّكاأً له يف ك�صف هذه الأبعاد، ويف حدود الن�ّص القراآين الكرمي - مو�صوِع هذه 

الّدرا�صة - وكّل ذلك بوؤازرة معطيات نظرّية التلّقي احلديثة التي �صي�صتعني بها البحث يف 

فهم ن�صو�ص القدماء وتطبيقها.

Tamkeen.indb   39 12/9/09   1:29 PM



41

�لباب �لأول

الأ�س�س النّظريّة للتَّمكين

في �لنّ�ص �لقر�آنّي
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الف�سل الأول

الأ�سا�س الوجداني للتمكين

في �لن�ص �لقر�آني
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متهيد

لعّل مناط اأدبّية الأدب هو تاأثري الّن�س يف متلّقيه، لذا كان الّتاأثري هو الذي مينح الن�ّس 

اإمنا هو خلوده يف نفو�ص متلقيه، واإذا كان للن�ّص موا�صعاته  الن�ّص الأدبي  قيمته، فخلود 

 اأو 
ّ
ه يف تناول الن�ص، واتخاذ موقف �صلبي وتقاناته، فاإّن للمتلّقي اأي�صًا موا�صعاته وطراِئقجُ

 اأو حيادّي منه على اأقّل تقدير.
ّ
اإيجابي

الأثر  مدى  هو  ال�صتجابة  نحو  املتلّقي  عند  املوا�صعات  تلك  يوّجه  ما  اأّول  ولعّل 

 للن�ّص عند لقائه باملتلقي بداهًة، ذلك الذي يخلق ا�صتعداداً نف�صّيًا عنده، ودافعًا 
)((

الوجدايّن

 اأحكم 
ّ
اإىل الّنظر يف م�صمون هذا الّن�ص وحتليل مفرداته، وكلما كان هذا ال�صتعداد الّنف�صي

الّتاأثري  اأو �صعف قّل  اإن قّل هذا ال�صتعداد  كان الّن�ّص اأكرث قبوًل، والعك�ص �صحيح؛ اأي 

وانعدمت ال�صتجابة.

واملتتّبع لعبارات النّقاد املّت�صلة بالأثر الوجداين يجد اأّن درا�صة هذا العامل تتجه اتاهني 

ميكن الف�صل بينهما حّتى على �صعيد الناقد الواحد:

فاأما التاه الأّول فهو التَّدليل على تاأثرٍي وجدايّن مبهم ل ميكن تعليله با هو اأثر، اإذ هو 

 اأو قائل هذا 
ّ
مرتبط بقّوة تكون يف الكالم مع غ�ّص النظر عن م�صمونه الفكرّي اأو الفني

الّن�ص، وعليه مدار الكالم يف هذا املو�صع.

 وقيم 
ّ
الأدبي بالّن�ص  وثيقًا  ارتباطًا  مرتبط  فهو  الّتعليل،  فينحو نحو  الثاين  التاه  واأما 

الأ�صاليب الفّنية فيه، اإذ ل ميكن الإ�صارة اإليه اإّل م�صفوعًا بالكالم على اأ�صبابه امل�صتكّنة يف 

الن�ص الأدبي...

))( ينتبه على اأن املق�صود بالأثر الوجداين لي�ص ما يتبادر لالأذهان من اأنه اخل�صوع واحلزن الذي يلقاه قارئ القراآن الكرمي 

 ميكن اأن ين�صاأ عند املتلقي عند لقائه بالن�ص، فاحلزن واخل�صوع 
ّ
اأحيانًا، بل اإنه اأو�صع من ذلك، فاملق�صود كل اأثر نف�صي

اأثر، والفرح وال�رضور اأثر، واخلوف اأي�صًا اأثر، وكل ما اأ�صبه ذلك ميكن عّده اأثراً وجدانيًا.
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�لمبحث �لأّول

عالقة التاّلزم بني الأثر الوجدايّن وبني مفهوَمْي

)�لبالغة( و)�لإعجاز(

– ول  اأو �صامعها  اأثٍر مبهم يهجم على قارئ الّن�صو�ص العالية  النّقاد على  دّلل معظم 

�صّيما اإذا كان اللقاء اأّول لقاٍء بينهما -، فو�صفوا ذلك الأثر الوجدايّن انطالقًا من تلقيهم 

يف  هذا  تلى  وقد  التحديد.  وجه  على  الكرمي  والقراآن  عمومًا  الأدبّية  للن�صو�ص  الذاتي 

�صياق ت�صّورهم للبالغة ووظائفها، فالبالغة كانت مقرونة باإجناز غاية عملّية هي ال�صتمالة 

والّتمكني، فكان من ثّم ذلك الأثر الوجداين من اأهم وظائف البالغة واآثارها.

وكان هذا الأثر حمّل در�ص عند الباحثني يف الإعجاز القراآين، وقد �صبق الإملاع اإىل ما 

انتهى اإليه علماء الإعجاز من وجه اإعجاز القراآن الكرمي الّتاأثريّي، وتلك الهيبة التي تعرتي 

قارئه و�صامعه عند قراءته اأو تالوته، وكان لهم اإىل ذلك الذي قالوه �صبيالن - كما اأ�صار 

 - هما: الذائقة الأدبّية التي متّيزوا بها؛ و�صبيل اآخر هو ما 
)((

اجلرجايّن يف ر�صالته ال�صافية

ويت عن النفر الذين  وجدوه من املظاهر التي تّلى فيها ذلك الأثر من خالل رواياٍت رجُ

لهذا  ا�صتجابًة  اآمن  من  منهم  فاآمن  الّتنزيل،  ومعايني  العرب،  ف�صحاء  من  القراآن  �صمعوا 

اأن وجد هذا الأثر يف نف�صه، من مثل الروايات التي  الأثر، وجحد منهم من جحد بعد 

وكيف   ،
)((

املغرية بن  الوليد  وتويّل   ،
)((

عنه اهلل  ر�صي  اخلّطاب  بن  عمر  اإ�صالم  عن  تروى 

كان خلالبة القراآن الكرمي ذلك الأثر احلا�صم يف الإ�رضاع اإىل الإ�صالم اأو الإ�رضاع اإىل التويّل 

القاهر اجلرجاين، )حت: حممود �صاكر(، )ملحق بكتاب دلئل الإعجاز(: )58 فما  ال�صافية يف الإعجاز، عبد  الر�صالة   )((

بعدها.

للبيهقي، )باب: نهي املحدث عن م�ّص امل�صحف(: )/58،  ربى  ال�ّصنن الكجُ اإ�صالم عمر ر�صي اهلل عنه يف:  ))( ينظر خرب 

ودلئل النبّوة للبيهقي، )حت: د. قلعجي(، )باب: ذكر اإ�صالم عمر بن اخلّطاب(: )/5)) فما بعدها، وامل�صتدرك على 

ال�صحيحني للحاكم الني�صابوري، )كتاب: معرفة ال�صحابة؛ ذكر فاطمة بنت اخلّطاب(: 59/4.

))( ينظر خربه يف: �صرية ابن ه�صام، )حت: ال�صّقا و�صاحبيه(: )/88) فما بعدها.
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اأو �صماعهم  يجُْروى عن بكاء بع�ص ال�صحابة لدى قراءتهم  اأي�صًا ما  واجلحود، ومن ذلك 

ّديق ر�صي اهلل عنه اأنه )رجٌل اإذا قراأ  ل�صيء من القراآن الكرمي، فقد روي عن اأبي بكر ال�صّ

.
)((

ما جاء به حمّمد يرّق ويبكي(

اأّول من نّبه على هذا الوجه - �رضاحًة - الإمام اخلّطابي )-88)هـ( فقد وجد  وكان 

يف هذا وجهًا )ذهب عنه الّنا�ص فال يكاد يعرفه اإّل ال�صاذُّ من اآحادهم، وذلك �صنيعه يف 

القلوب وتاأثريه يف النُّفو�ص، فاإنَك ل ت�صمعجُ كالمًا غرَي القراآِن منظومًا ول منثوراً اإذا َقَرَع 

ْمع خل�ص له اإىل القلب من الّلّذة واحلالوة يف حال، ومن الّروعة واملهابة يف اأخرى ما  ال�صَّ

.
)((

دور( يخل�ص منه اإليه َت�ْصَتْب�رضِ به الّنفو�ص وتجُ�رْضَح له ال�صّ

يحجُ هذا اإّل ثمرة �صياق امتّد منذ اجلاحظ اأبي عثمان عمرو   ال�رضّ
ّ
ومل يكن تعبري اخلّطابي

الأدبّية  الّن�صو�ص  اأثر  القول يف  النّقاد  من  ق هو وع�رضّيوه  �صقَّ الذي  )-5))هـ(  بحر  ابن 

، فكان 
ّ
وحتديد قيمتها وجودتها، وكذا القوَل يف اإعجاز القراآن الكرمي، حتى عهد اخلّطابي

اأهّم  الوجدايّن  الّتاأثري  كان  التي  )البالغة(  لفظ  يكتنف  اأكرب  اإبهام  ثمرة  املبهم  الأثر  هذا 

لوازمها.

فجُ فيه ما يجده املرء يف نف�صه عند �صماع  وبالّنظر فيما كتبه اجلاحظ يجُلمح قوٌل له َي�صِ

يغنيَك  قليلجُه  ما كاَن  الكالم  اأبو عثمان: )واأح�صن  يقول  البليغ وتذّوقه،  الكالم  �صيء من 

َلت الكلمة على هذه  عن كثريه..، وكان اهلل عّز وجّل قد األب�صه من اجلاللة..، ومتى فجُ�صِ

ال�رضيطة، ونفذت من قائلها على هذه ال�صفة، اأ�صحبها اهلل من التوفيق، ومنحها من التاأييد، 

.
)((

ما ل مينع من تعظيمها يف �صدور اجلبابرة، ول يذهل عن فهمها معه عقول اجلهلة(

ويلفت الّنظر هنا ما اأ�صار اإليه اجلاحظ من الأثر الذي يرتكه الكالم الذي ي�صحبه الّتوفيق 

والّتاأييدجُ الرّباين، وذلك �صنيعه يف القلوب �صنيع الغيث، وتعظيمه يف ال�صدور، وهو كالٌم 

))( �صرية ابن ه�صام، )/)).

))( ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن، بيان اإعجاز القراآن، اخلّطابي، 64.

))( البيان والتبيني، اجلاحظ، )حت: عبد ال�صالم هارون(، )/)8.
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بعدجُ ممتدح ومتمّكن.

اإعجاز  اإزالة الغمو�ص الذي يعتور لفظ البالغة التي رّد العلماء   
ّ
اأراد اخلّطابي وعندما 

القراآن الكرمي اإليها، رجع اإىل ذلك الإبهام فحاول تبيانه انطالقًا من وجدانه، لريتقي بفكرة 

 الفكرة 
ّ
قارب فيها فكرة الّنظم التي ا�صتوت عند عبد القاهر اجلرجاين، فوجد فيها اخلّطابي

 فتجعل له ذلك التاأثري الوجدايّن 
ّ
الوحيدة التي ميكن اأن توؤّثر يف البنية الفنّية للن�ّص الأدبي

املحرّي الذي وجده يف البيان القراآيّن الكرمي. ومن ثّم كان الإعجاز القراآيّن يف بالغته العالية 

 ثم كان الّرابط الّدقيق اأنهم كانوا 
)((

التي حوت »اأح�صن نظوم التاأليف م�صّمنة اأ�صح املعاين«

.
)((

يجدون لهذه البالغة العالية )وقعًا يف القلوب وقرعًا يف الّنفو�ص يريبهم ويحريهم(

 يف مفتتح ر�صالته، اإذ يقول بعد اأن اأ�صار 
ّ
ولعّل هذا يبدو على نحٍو اأجلى عند اخلّطابي

البالغة، وهم  من جهة  اإعجازه  اأّن  اآخرون  )وزعم  القراآن:  اإعجاز  الأقوال يف  اإىل كرثة 

الأكرثون من علماء اأهل الّنظر، ويف كيفيتها يعر�ص لهم الإ�صكال..، وقد وجدتجُ عاّمة 

فة للقراآن على نوٍع من التَّقليد، و�رضٍب من  اأهل هذه املقالة قد َجَروا يف ت�صليم هذه ال�صّ

�صائَر  الفائقِة يف و�صِفها  البالغة  ِئلوا عن حتديد هذه  �صجُ اإذا  الّظن..، ولذلك �صاروا  غلبة 

البالغات، وعن املعنى الذي يتمّيز به عن �صائر اأنواع الكالم املو�صوف بالبالغة قالوا: اإنه 

ل  ل ميكننا ت�صويره ول حتديده،.. واأحالوا على �صائر اأنواع الكالم الذي يقع فيه التَّفا�صجُ

فتقع يف نفو�ِص العلماِء به عند �صماِعِه معرفةجُ ذلك،.. وقالوا: وقد َيْخَفى �َصَببجُه ِعْنَد الَبْحِث، 

.
)((

وَيْظَهرجُ اأثره يف الّنف�ص، حتى ل يلتب�ص على ذوي الِعْلِم واملعرفة(

وهذا الن�ّص - على طوله - عظيم الأهمّية يف هذا ال�ّصياق، اإذ ي�صري اإىل ذلك الإبهام 

الذي وقع فيه علماء القرنني الثاين والثالث عند ت�صقيقهم القول يف لفظ اإعجاز القراآن، 

ولزمه وهو لفظ البالغة، فالأمر ل يعدو يف منطلقه تلك ال�صتجابة لأثر القراآن الكرمي 

))( ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن، اخلّطابي، 4).

))( ثالث ر�صائل »اخلطابي«: 5).

))( ثالث ر�صائل: ))، )).
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الذي يجده املرءجُ يف نف�صه، فهو اأمٌر »يظهر اأثره يف الّنف�ص ول ميكن ت�صويره اأو حتديده باأمر 

 - ذلك ال�صحر الذي 
)((

ظاهر«، وكان �رّض هذا الإبهام - كما ذكر حممود �صاكر رحمه اهلل

 اإّل اأن 
ّ
اكتنف لفظ البالغة، وذلك الإبهام الذي رافق ولدته ون�صاأته، فما كان من اخلّطابي

اأ�صار اإىل ذلك الإبهام ودلّل عليه، وعلى قّلة احليلة يف تف�صريه..

املبهم  الوجدايّن  التاأثري  يف  الراأي  هذا  اإن  بل  القول،  هذا  يف  بدعًا  اخلّطابي  يكن  ومل 

للقراآن الكرمي، الذي رّد الّنا�ص الأمَر فيه اإىل عوامل اتفقوا منها على عامل البالغة، وربطوا 

الّرّماين  عي�صى  بن  احل�صن  اأبي  ع�رضيِّه  عند  مب�صوطًا  كان  الراأي  هذا  بحبالها،  به  قولهم 

 ،
)((

، وخليق به اأن يكون يف مرتبة �صيوخه(
ّ
اأ�صّن من اخلّطابي املعتزيل )-86)هـ(، )وكان 

فقد ذكر الّرّماين يف ر�صالته )نجُكٌت يف اإعجاز القراآن( وجوهًا لإعجاز القراآن، وخ�ّص من 

�صِن البيان( الذي  هذه الوجوه بالغة القراآن الكرمي، واملجُِهّم يف هذا املوقف حديثه عن )حجُ

وجد فيه الرّماينُّ اأهم اجل�صور التي تربط الكالم بالتقبُّل وال�صتجابة؛ فـ)ح�صنجُ البياِن يف 

�صِن يف العباَرِة من تعديل النَّظم،  الكالِم على َمَراِتب، فاأعالها مرتبةجُ ما َجَمَع اأ�صباَب احلجُ

.
)((

َل على اللِّ�صان، وتتقّبله النَّف�ص تقبُّل الرَبَد( مع، وَي�ْصهجُ ن يف ال�صَّ حتى َيْح�صجُ

دار  الذي  اخِلالف  اإن  اإذ  الأمر،  مدار  يكمن  املقبو�ص  هذا  من  الأخرية  العبارة  ويف 

حول مفهوم البالغة وتف�صريها، على اأّنها اأظهر وجوه الإعجاز القراآيّن، ثم بيان حدودها 

فاأثرجُ  نف�صه،  الإن�صان يف  الذي يجده  اأثرها، وهو ذلك  بنّيٌ على  اتفاق  ودرجاتها، رافقه 

ح�صن البيان - الذي هو فرع على البالغة - اأن تتقّبل النف�ص الن�ّص تقبُّل الربد، وهذا يعيد 

البحث اإىل القول اإّن مرّد ذلك مل يكن اإّل اإىل احل�صور الدائم لذلك التذّوق املتقارب لنظم 

ْحٌر يربط  القراآن الكرمي وتاأليفه، ولنظم ال�صعر والكالم البليغ عاّمة، فكان لذلك الأثر �صِ

مني اأّن معناه بنّي.. التذّوق بلفظ له يف نفو�صهم دللة مغرية، فيطلقونه متوهِّ

))( مداخل اإعجاز القراآن، اأبو فهر حممود حمّمد �صاكر، 84 فما بعدها.

))( مداخل اإعجاز القراآن: �ص )8.

))( ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن، »الّرّماين«: 98.
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كتاب  يف  ذهب  فقد  �صاحبيه،  على  ليخرج  )-)40هـ(،  الباقاّلين  القا�صي  يكن  ومل 

ا�صتع�صى  التذّوق كلما  اإىل   الوجدايّن، فكان يفزع 
ّ
القراآن( هذا املذهب الذوقي )اإعجاز 

ونظمه  و�صفه  بديع  القراآن يف  اأثر  من  نف�صه  يجده يف  ما  ناعتًا  الوجدان،  هذا  اأمر  عليه 

 والّرّمايّن 
ّ
به اخلّطابي الذي �رّضح  اأن يجد ذلك  الباحث عنتًا يف  َيْلقى  بيانه، ول  وروعة 

من الأثر الوجدايّن العميق للقراآن الكرمي، وحماولة اإبراز هذا الأثر وجهًا ي�صتبان به اإعجاز 

القراآن  اآيات  بع�ص  بني  الباقاّليّن  القا�صي  عقدها  التي  املقارنة  تكن  مل  اإذ  الكرمي؛  القراآن 

الكرمي و�صعر امرئ القي�ص اإّل درا�صًة معّمقًة يف التلقي، منطلقها الأثر الذي يرتكه الكالم 

البليغ يف النفو�ص.

هــذا  بتاأكيــده على  ت�صــــي  كثــرية  وقفـات  هــذا  عـــن  ف�صــاًل  للباقــاّلين  اأّن  كمــا 

تعــاىل:  قولــه  عــن  حديثــه  معـر�ص  ففــي  القراآيّن،  النـ�ّص  متكــني  فـي  واأثــره  الأثــر، 

))( يقول اأبو الّطيب: 
{ }

)فجعل �صماعه اإّياه حّجة عليه بنف�صه، فّدل هذا على اأّن فيهم من يكون �صماعه اإيّاه حّجة 

الكرمي  القراآن  �صماع  يتاأثرون  الذين  املتلقني  من  طبقة  عن  يتحّدث  فالباقاّلين   .
)((

عليه(

حجة عليهم وذلك لالأثر الذي يكون للنَّظم القراآين الكرمي على ال�ّصامع املتذّوق، فتكون 

البيان،  منازل  اأعلى  الباقاّليّن  الكرمي عند  فالقراآن  احلّجة عليه،  الأثر هي  لهذا  ال�صتجابة 

�ْصن، واأ�صبابه، وطرقه واأبوابه، من تعديِل الّنظم و�صالمته،  وذلك ملا )جمع من وجوه احلجُ

القبول،  موقع  الّنف�ص  يف  )وقوعه  طريقه  ومن  هذا،  بعد  ومن  الّل�صان(..  على  و�صهولته 

القلوب،  يف  الوقِع  من  له  كان  نف�صه،  يف  الكالم  عال  واإذا  امل�صاهد..،  ت�صّور  وت�صّوره 

باأثره  دائمًا  مرهون  فالكالم   ،
)((

ويوؤن�ص( ويقلق  ويبهج  يذهل  ما  الّنفو�ص  يف  ن  والتمكُّ

الكالم يف  علّو  اإىل  مرّده  الباقاّلين  عند  وا�صح  الوجدايّن كما هو  الأثر  الوجداين، وهذا 

))( التوبة: 6.

))( اإعجاز القراآن، الباقاّلين: 9).

))( اإعجاز القراآن، الباقالين: �ص 49.
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نف�صه، اأي اإّن هناك قّوة و�صولًة لهذا الكالم العايل تد اأثرها يف الّنف�ص الإن�صانّية عند لقائها 

نًا وذهوًل. به متكُّ

عبارة  اإىل  الباقاّلين  مي�صي  والوجدان  التذّوق  فيه حا�صة  م  َكَّ حتجُ الذي  الكالم  هذا  بثل 

الّن�ص  تلّقي  بنّيٍ يف  الأثر الوجداين وما له من ح�صوٍر  جعلها خامتة كتابه، ليقول موؤّكداً 

ْلَت ما َهَديناَك اإليه، وَوَقْفَناَك عليه، فانظر هل تدجُ وقَع هذا الّنوِر  القراآين الكرمي: )واإذا تاأمَّ

به  وامتالَءَك  وِقك؟  رجُ عجُ وَذه يف  ونجُفجُ ك؟  ِح�صِّ َياَنه يف  و�رَضَ بِّك؟ 
لجُ على  وا�صِتَماَله  قلبك؟  يف 

نه يف النف�ص من    اأي - وبكلمة واحدة - متكُّ
)((

يقينًا واإحاطًة؟ واهتداَءَك به اإميانًا وب�صريًة؟(

طريق ذلك الأثر الذي حتّركه الذائقة النبيهة.

))( اإعجاز القراآن الباقالين: �ص 05).
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�لمبحث �لثاني

الأثر الوجداين يف نقد النّ�سو�س وبيان علّوها

تلّقف الّنا�ص هذا الكالم عن الأثر املبهم للكالم البليغ يف نفو�ص متلقيه - والذي كان 

اأ�صا�صه عند دار�صي الإعجاز القراآين - وطفقوا يرّددونه ويجعلون منه اأ�صا�صًا من الأ�ص�ص 

يُّ  ِ التي تقا�ص بها الن�صو�ص، فها هو القا�صي علي بن عبد العزيز اجلرجايّن )-66)هـ(، َع�رضْ

الباقاّليّن، يتلّقف هذا الكالم ليعقد ف�صاًل يف و�صاطته بني املتنبي وخ�صومه ي�صّميه )مواقع 

اإىل  متلّق  من  الأثر  هذا  وتفاوت  للكالم،  الوجداين  الأثر  يف  للبحث  �صه  يخ�صّ الكالم( 

اآخر، ثم ما يكون له من اأثٍر يف الإقبال على الّن�ص اأو الإعرا�ص عنه، منّبهًا على اإبهام هذا 

الأثر - با هو اأََثر - وقّلة احليلة يف تف�صريه، يقول القا�صي اجلرجايّن: )وهذا اأمٌر تجُ�صتخرب 

ت�صتكمل  ال�صّورة  املثّقفة..، واأنت قد ترى  الأذهان  وتجُ�ْصَت�ْصَهدجُ عليه  املهّذبة،  النفو�ص  به 

�رضائط احل�صن..، ثم تد اأخرى دونها يف انتظام املحا�صن..، وهي اأحظى باحلالوة، واأَْعَلقجُ 

ت  �صّ بالنَّف�ص..، ثم ل تعلم اإن قاي�صَت واعتربت، وفّكرَت ونظرت لهذه املزّية �صببًا، وملا خجُ

.)((
به مقت�صيًا، وكذلك الكالم(

ويف ال�ّصياق نف�صه تبدو عند ابن ر�صيق القريوايّن )-456هـ( اإ�صارٌة مهّمة اإىل ذلك امللحظ 

الوجدايّن يف القراآن الكرمي يف كتابه )العمدة(؛ اإذ رّد القريوايّن نعت العرب للقراآن الكرمي 

القراآن الكرمي،  اأو تالوة  ال�ّصعر  اإن�صاد  اإىل ت�صابه الأثر الذي كانوا يجدونه عند  عٌر  �صِ باأّنه 

لبوا، وتبنّي عجزهم،   اإىل ال�ّصعر ملّا غجُ
ّ
يقول ابن ر�صيق: )األ ترى العرب كيف ن�صبوا النبي

.
)((

فقالوا: هو �صاعر! ملا يف قلوبهم من هيبة ال�ّصعر وفخامته، واأّنه يقع منه ما ل يجُلحق(

 وهيبته، وتومئ - ف�صاًل 
ّ
وهي اإ�صارة موّفقة تدّل على اإدراٍك عميق لأثر امللفوظ الأدبي

))( الو�صاطة: ))4.

))( العمدة يف حما�صن ال�ّصعر واآدابه، ابن ر�صيق القريواين، )حت: د. حممد قرقزان(: )/5).
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عن هذا - اإىل اأّن ثّمة عنا�رض اأ�صلوبّية م�صرتكة بني القراآن الكرمي وال�ّصعر تهجم على ذهن 

ليب - مع احلفاظ على مباينة القراآن الكرمي ملا �صواه -، وهذه العنا�رض امل�صرتكة   ال�صّ
ّ
العربي

الكرمي،  للمنظوم  �صماعهم  عند  التي وجدوها  الهّزة  وتلك  الأثر،  ذلك  التي حتدث  هي 

فنعتوه بال�ّصعر.

وقد وجد احلديث عن هذه العنا�رض طريقه اإىل قلم رجٍل جاء يف اأوا�صط القرن امليالدّي 

ال�ّصالف، هو �صاحب )الّت�صوير الفّني يف القراآن الكرمي(، ففي مبحث قّيم، جعله املوؤّلف 

مهاداً لنظريته، و�صّماه )منبع ال�ّصحر يف القراآن الكرمي( يقول: )يجب اأن نبحث عن »منبع 

ال�ّصحر يف القراآن« قبل الّت�رضيع املحكم، وقبل الّنبوءة الغيبّية، وقبل العلوم الكونّية، وقبل 

، ثم ل يلبث اأن يقول: )ل بّد اأّن 
)((

اأن ي�صبح القراآن الكرمي وحدة مكتملة ت�صمل هذا كّله(

ال�ّصحر الذي عناه- يق�صد ابن املغرية يف �صهادته ال�صهرية للقراآن الكرمي- كان كامنًا يف 

مظهر اآخر..، ل بّد اأّنه كامٌن يف �صميم الّن�صق القراآيّن ذاته، ثم ينتهي اإىل جوهر الق�صّية؛ اإذ 

اإّن ذلك الذي يكمن يف �صميم الّن�صق القراآيّن - على حّد تعبريه - هو اجلمال يف العر�ص، 

والقّوة يف الأداء، والإيقاع يف العبارة، والإيحاء يف الإ�صارة على نحٍو فريد، هذه العنا�رض 

املالب�صات  عن جميع  عزلة  الأجيال يف  وتتخطى  واملكان،  الزمان  تتجاوز  التي  اخلالدة 

.
)((

والأغرا�ص(

اأن يقّدم  و�صاحب الت�صوير الفّني - واإن كانت يف عبارته �صعة غري خافية - يو�صك 

ثم ذهبوا  اإملاحًا،  اإليه  اأملحوا  ما  الّدار�صني، وي�رضح  اأحرجت  التي  للم�صكلة  الأوفق  احلّل 

يلتم�صون له رّداً اإىل اأمٍر بنّي، فكان ما رّدوه اإليه مبهمًا مثله اأو اأكرث، فلم يظفر اأحٌد منهم با 

ل بني اأثر  ، ذلك اأّنهم مل يف�صلوا متام الَف�صْ
)((

ي�صفي غلياًل يف هذا اإل ما وجد عند قّلة منهم

))( الت�صوير الفّني يف القراآن الكرمي، �صّيد قطب: 5).

))( ينظر الت�صوير الفني يف القراآن الكرمي، �صّيد قطب، 0).

ًة؛ اإذ كانا - باعرتاف �صاحب الّظالل   عاّمًة، والزخم�رضّي وعبد القاهر اجلرجايّن خا�صّ
ّ
))( ميكن اأن ي�صار هنا اإىل اخلّطابي

نف�صه - على �رضبة معول واحدة من الّنبع.
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امللفوظات البالغّية اخلا�ّص، الذي ميكن رّده بعد الّدرا�صة والّتحليل اإىل اأمٍر بنّي ل ينازع 

فيه، وبني الأثر الكّليَِّ الذي يتكّون باجتماع اآثار هذه امللفوظات وانتظامها يف بنية كلّية 

الكرمي  القراآيّن  الّن�ص  به  يتفّرد  ما  في�صحره وياأ�رِضه، وهذا  بديهًة  املتلّقي  وَيْدَهم  متما�صكة 

العرب  عرفه  اأمٍر  يف  يكون  اأن  ينبغي  الوجدايّن  الأثر  فمرّد  �صواه،  عّما  تاألُّقه  يف  متمّيزاً 

وخربوه، وعالقته مع ذلك الأثر الذي يظهر يف حتليالت البالغيني اأو املف�رّضين جلزئّيات 

 
ّ
العربي العربّية املرهفة، والّذوق  اإّنه كامٌن فيما وعته الأذن  الكّل مع اجلزء،  الن�ص عالقة 

الوّقاد، وميكن اأن يظهر لأّي اأذن مرهفة ولأي ذوق وّقاد من دون درا�صة ول حتليل، اإّنه 

ورة الكلّية للن�ص، والإقرار  ذلك الأثر الذي يهجم على متلّقيه ويدفعه دفعًا اإىل متّلي ال�صّ

برفعتها، واإعمال الفكر يف م�صامينها، وف�صيلة الأ�صتاذ قطب اأّنه جاء بعبارة ت�صع هذا الأثر 

حيح الذي يعود بالّن�ص القراآيّن الكرمي اإىل الذائقة ال�صافّية يف تلّقيه. يف موقعه ال�صّ

ولعّل من متام القوِل يف هذا املبحث- والبحث يتوّجه نحو خدمة القراآن الكرمي- العودة 

ور التي وردت فيه لتاأثريه  اإىل القراآن الكرمي نف�صه، لإثبات هذه احلقيقة من خالل بع�ص ال�صّ

))(، واأوىل هذه ال�صور قول احلّق تبارك وتعاىل وا�صفًا اأثر القراآن الكرمي يف 
يف نفو�ص متلّقيه

نفـو�ص الذين اأوتوا العلم من قبله:{

 وقوله تعاىل: { 
)((

{

 ،
)( (

{

يلم�ص  الذي  الأثر  ذلك  الكرمي،  القراآن  ل�صماع  الوجـدايّن  التاأثري  مــن  �صــور  فتــلك 

ه الذين  الوجدان، ويحّرك امل�صاعر، ي�صمعه الذين تهيَّوؤجُوا لالإميان في�صارعون اإليه، وي�صَمعجُ

ور م�رضوحًة يف الت�صوير الفّني يف القراآن، 4) فما بعدها، والتعليقات منقولة عنه بت�رضف. ))( تنظر هذه ال�صّ

))( املائدة: )8 - )8.

))( الزمر: )).
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بالأثر  فيقّرون   ،
)((

{ فيقولون:{ ي�صتكربون 

الغاّلب من حيث ل ي�صعرون.

مرتبطٌة  – ومتكينه،  ًة  – والقراآيّن خا�صّ  
ّ
الأدبي الّن�ص  قراءة  اأوىل مراحل  اأّن  فوة  وال�صّ

با َلهجُ من اأثٍر وجدايّن يف متلّقيه عند لقائه به بديهًة، وقد مل�ص البحث حديثًا يكاد يكون 

َمعًا عليه عند الّنقاد عن هذا الأثر، ومما يجُلحظ اأّن كالمهم ي�صري اإىل اأّن هذا الأثر واإن كان  جمجُ

اإّل اأّن للقراآن الكرمي   العايل، 
ّ
غري مقت�رٍض على الّن�ص الكرمي؛ بل ي�رضكه فيه الكالم العربي

خ�صو�صّية تفارق ذلك الكالم تتجّلى يف �صّدة تاأثريه وقّوة اأ�رضه.

كما اأّن اإبهام هذا الأثر يف نفو�صهم اأوًل، وفيما وقفوا عليه من �صواهد عند غريهم ثانيًا، 

اأّثر يف و�صفهم وحماولة �رضحهم له، فكان الإبهام اأظهر �صيٍء يف كالمهم وحماولتهم.

ولعّل غايَة ما يقال: اإّن هذا الأثر ما هو اإّل دليٌل ينّبه على علّو الّن�ص وجودته، ويدعو 

واكت�صاف  فيه،  الّنظر  لإعمال  والف�صول  الإعجاب  حا�ّصتي  املتلّقي  يثري يف  اإذ  متّليه؛  اإىل 

م�صامينه.

اإل اأنَّ تعليلجُ هذا الأثر وبيان �رّض تلك اجلودة ودلئلها اأمٌر ل يداخل هذه املرحلة، واإمنا 

ياأتي بعدها. وهو ما يوّجه البحث نحَو املرحلِة الّثانية من مراحل تلّقي الّن�ص الأدبي، التي 

تتمّثل يف الّنظر يف امل�صمون الفكرّي، ومدى اإتاحته لفهم املتلّقي.

لت: 6). ))( ف�صّ
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الف�سل الثاني

�لأ�سا�ص �لإفهامّي للتّمكين

في �لنّ�ص �لقر�آنّي
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متهيـد

�لإفهام: �سبٌط وحتديد

اأدرك النّقاد حقيقَة اأّن الّنف�س الإن�سانّية - مناط اخلطاب - تتعاورها قّوتان موؤثِّرتان؛ 

اإذ  ي�صتتبعها،  الوجدان وما  قّوة  القول على  العقل، وقد جرى  الوجدان وقّوة  قّوة  هما: 

يكون اإ�صباع هذه القّوة وك�رض حواجزها هو الإرها�َص الذي يوؤذن بقبول الّنف�ص ملا يلقى 

اأّن بوادر ال�صتح�صان والّتمكني مرتبطة بالّتاأثري الوجداين املطلوب للّن�ص  عليها، وكيف 

.
ّ
الأدبي

اد اأّن الّتاأثري الوجدايّن للنَّ�صِّ ل ميكن اأن يعني �صيئًا اإلَّ اإذا ارتبط بالقّوة الثانية  وقد بدا للنُّقَّ

التي حتكم نوازع النَّف�ص الإن�صانّية، فاإذا كان هناك تاأثري وجدايّن ي�صتتبعه حركة نف�صانّية 

تتمّثل يف الإذعان للّن�ص والإقبال عليه يف املرحلة الأوىل من مراحل التَّمكني - افرتا�صًا، 

فاإّن هناك مرحلًة ثانيًة من مراحل التَّمكني هي الّتبيني والإفهام حتفُّ بهما حركة عقلّية اأهّم 

 ل يكفيه التوفيق والّتعظيم، بل 
ما ميّثلها »الفهم«، فاأح�صن الكالم – كما اأ�صار اجلاحظ – ))(

ل بّد اأن يرافقه الفهم- حتى يف عقول اجلهلة- حتى ي�صتحّق و�صف »اأح�صن الكالم«.

ومل يكن هذا الفهم جزئّيًا اأو هام�صّيًا داخل الّتفكري العربي بالغًة ونقداً، بل اإّنه �صاع 

هذا  )فكان  البالغة،  وحلّد  الإبانة  لعملّية  النّقاد  معاجلة  ثوابت  من  اأ�صحى  حّتى  وانت�رض 

مًة عاّمة بني عليها ما ميكن اأن ي�صّمى تّوزاً »النظرّية  الن�صداد اإىل الوظيفة الإفهامّية ميّثل �صِ

.
)((

البيانّية العربّية«(

ولعّل املتتّبع ملا كتبه النّقاد يف غري ما مو�صع، يلمح �صّحة هذا الزعم، واأّول ما يجُْنَتَبه عليه 

رجة الأوىل فهي  الدَّ اأّما  اأّن وظيفة الإفهام مرتبطٌة بدرجتني من درجات الإبانة عندهم؛ 

))( ينظر البيان والتبيني: )/)8.

))( جمالّية الألفة »الّن�ص ومتقّبله يف الرّتاث النقدي«، �صكري املبخوت: )).
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للت، اإذا قي�صت على وفق هذه النظرة، وكانت  الّدرجة املاألوفة التي ت�صتوي فيها كّل الدِّ

هذه الدرجة مرتبطة ببداأ له اأهمّيته يف الّطرح النقدي وهو مبداأ )اإحراز املنفعة(، فمدار 

 ،)
)((

واِب واإحراِز املنفعة( ف - كما يرى ب�رضجُ بن املعتمر )-0))هـ( - اإمنا هو يف )ال�صَّ ال�رضَّ

اأفَهَمَك  العّتابي )- 0))هـ( الذي نقله اجلاحظ: )اأّن كلَّ من  ومن هذا املنطلق كان زعم 

.
)((

حاجته فهو بليغ(

واأّما الدرجة الّثانية من درجات الإبانة، فمنوطة بال�صتعمال الفّني اجلمايّل لّلغة حتديداً، 

 الآنف، ومن ثمَّ حتديده 
ّ
وقد ا�صتبانت هذه الّدرجة من خالل تاأويل اجلاحظ زعَم العّتابي

.
)((

اِري كالِم الَعَرِب الف�صحاء( َك العرَب حاَجَتَك على جَمَ باأّنه )اإفهامجُ

وتدر الإ�صارة اإىل اأّن اجلاحظ يف تف�صريه لكالم العّتابي ل ينفي عنه ال�صّحة اإّل من جهة 

اأّنه و�صف هذه الدرجة بالبالغة، من دون احلّد الذي حّده اأبو عثمان، فالّزعم يف جملته 

ِذَف من كالم العّتابي لفظة )البالغة(، واأِحّل حملها حم�ص )الإبانة(  غري مردود، ذلك اأّنه لو حجُ

لأ�صبح كالمه �صحيحًا، لأّنه ي�صبح معرّباً عن الدرجة الأّوىل من درجات الإفهام، ولذا 

مل يكن هذا الحرتاز الذي اأ�صافه، وهو الإفهام )على جماري كالم العرب الف�صحاء( اإّل 

اإ�صارًة اإىل وهم قد يداخل القارئ فيما ك�رض كتابه عليه وهو حّد )البالغة(، اأو ال�صتعمال 

الفّني ِللُّغة املاألوفة.

قيق يختلف عند النّقاد عن )ح�صن البيان( اأو  عم اأّن البيان يف مفهومه الدَّ وبذا ي�صح الزَّ

)كمال البيان( اأو )البالغة(، وهذا الزعم منطلقه حدود البيان وحدود البالغة التي اختطها 

. فالبيان وفقًا لقول اجلاحظ: )ا�صٌم 
ّ
النّقاد بالنظر اإىل الوظائف التي ت�صّوروها للن�ّص الأدبي

َف لك ِقناَع املعنى..، لأّن مداَر الأمِر، والغايَة التي اإليها يجري القاِئلجُ  جامٌع لكلِّ �صيٍء َك�صَ

ْحَت عن املعنى، فذلك  وال�ّصامعجُ اإمنا هي الَفْهم والإفهام، فباأّي �صيٍء بلغَت الإفهام واأو�صَ

))( البيان والتبيني، اجلاحظ: )/6)).

))( البيان والتبيني: )/)6).

))( البيان والتبيني: )/)6).
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.
)((

هو البيان يف ذلك املو�صع(

.
)((

َحاء( �صَ َك العرَب حاَجَتَك على جماري كالِم العرِب الفجُ واأّما البالغة فهي: )اإفهامجُ

باألفاظ تقارب يف معناها  البيان« فقد عّرفه امل�رضيُّ يف »حترير التحبري«  واأّما »ح�صن 

النَّف�ص  يف  عّما  الإباَنِة  عن  عبارة  البياِن  )وح�صنجُ  يقول:  اإذ  اجلاحظ؛  عثمان  اأبو  قاله  ما 

، ثّم اأ�صاف: )وحقيقةجُ ح�صِن البيان اإخراججُ املعنى 
)((

باألفاٍظ �صهلٍة بليغة بعيدٍة عن اللَّب�ص(

ق واأ�صَهِلها، فاإنه  رجُ
حة له، واإي�صاله اإىل فهم املخاَطب باأقرِب الطُّ ور املو�صِّ يف اأح�صِن ال�صُّ

.
)4(

عنيجُ البالغة(

فالنّقاد العرب - ممثَّلني مبن �سبق ذكرهم - فّرقوا بني منطني من اأمناط الإفهام اأولهما:  

ًة، وهو الذي  ي�صتوي فيه كالمجُ املولَّدين، والكالمجُ امللحون، مع كالِم اأكمل البلغاء عاِر�صَ

ل من مقا�صد، واأجُنيط به من  مِّ الّتوا�صلّية، فكلُّ كالم مهما حجُ اللُّغة  يكون مرتبطًا بوظيفة 

اأ�صبه  كان  الوظيفة  من هذه  ِخْلواً  كاَن  اإذا  �ْصَتِفَلًة،  مجُ اأو  عاليًة  بنيته  كانت  ومهما  غايات، 

ب�رضب من اللَّغِو وباٍب من اأبواب الِعيِّ واحَل�رض.

العرب  كالم  »جماري  بحّد  حمدوٌد  الّنمط،  لهذا  حتقيقه  عن  ف�صاًل  فهو  الثاين:  واأّما 

ه  الف�صحاء«، فيجُْق�صى بذلك من هذا الّنمط الكالم املعدول عن جهته وامل�رضوف عن حقِّ

كما اأ�صار اجلاحظ اأو العبارات النازلة كما عرّب ابن اأبي الإ�صبع.

�صعيد  يف  جميعها  ت�صتوي  ل  اأ�رضجٌُب  اإذاً   
ّ
الأدبي الن�ص  يف  تّليه  اإىل  بالنظر  فلالإفهام 

على  احلكم  جمال  يف  اأي  ال�صتقباح؛  اأو  ال�صتح�صان  جمال  يف  دخلنا  اإذا  وذلك  واحد، 

الن�صو�ص وترتيبها يف العلّو والتمّكن، فالإفهام الذي ميكن اأن ي�صّمى اإفهامًا جّيداً اأو ماألوفًا 

هو الداِخل يف حدِّ البيان عاّمة، والإفهام املتمّيز هو الداخل يف حّد البيان م�صافًا اإليه حّد 

))( البيان والتبيني: )/)6).

))( البيان والتبيني: )/)6).

))( حترير التحبري: 489.

)4( حترير التحبري: 489.
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ايّن اإىل القول: )لي�صت البالغةجُ اإفهاَم املعنى؛ لأنه قد  مَّ البالغة، ولعّل هذا هو الذي دفع الرُّ

..، واإمنا البالغةجُ اإي�صالجُ املعنى اإىل الَقْلِب 
ّ
ما بليٌغ والآخرجُ َعِيي هجُ َتَكلِّمان اأحدجُ يجُْفِهمجُ املعنى مجُ

.
)((

يف اأح�صِن �صورٍة ِمَن اللَّْفظ(

فالبالغة ل تقع يف الإفهام املاألوف، لكنها تقع يف حّيٍز �سّيق بني �رشط الَفّن »اأح�سن 

�سورة« من جهة و�رشط الإبانة »اإي�سال املعنى« من جهة اأخرى.

ولعّل نزعة الإفهام- وفق هذا الفهم املبدئي- نزعة وا�صحة يف القراآن الكرمي، بل اإنه 

  عمل على تقويتها، اإذ هو طائفٌة مباركٌة من الأحكام الروحّية والعملّية ت�رّضف النبي

ومن َبَلَغهجُ بدعوِة الّنا�ص اإىل الأخذ بها، ومن املعلوم ببداهة العقول اأّن ذلك ل يتمُّ اإّل من 

طريق الإبانة عن املقا�صد، واإفهام املتَلّقني اأ�صا�ص الدعوة، ولذا كرثت الآيات التي حت�ّص على 

ه( و)التدبُّر( الذي هو: »املق�صودجُ الأعظم واملطلوب الأهّم، وبه تن�رضح  ( و)التفقُّ )التبنيُّ

 ،
)((

{ . يقول احلقُّ تبارك وتعاىل:{
)((

لوب( دور وت�صتنريجُ القجُ ال�صُّ

ِنَي باإقامة احلّجة بغية الإفهام والإقناع. كما كان يف كثرٍي من اآياته ذا طبيعٍة جدلّية؛ اإذ عجُ

ولعّل الناظر يف املباحث التي حّفت كتاب اهلل، يجد اأّن معظمها ي�صتمد ق�صمًا مهّمًا 

اإفهام كتاب اهلل بغية متكينه يف  ه نحو غاية  التوجُّ العن�رض؛ وهو نزعة  من �رضعّيته من هذا 

القراآن  علوم  دار�صي  عند  �صاأٌن  يزال-  لها- ول  مباحث كان  ثالثة  هنا  ويجُذكرجُ  النفو�ص، 

الكرمي؛ �صيحاول البحث مقاربتها باقت�صاب يف هذا املو�صع من جهة اأثرها يف هذا العن�رض 

)الإفهام(، وهي: تنجيم نزول القراآن الكرمي؛ واأ�صباب النُّزول؛ والأحرف ال�صبعة، على 

اأّن للبحث مقاربًة اأخرى لهذه املباحث يف الأ�سا�س الفّني، ملا لها من ارتباٍط باأ�رشار البالغِة 

القراآنية من جهة )مطابقة الكالم ملقت�صى احلال(..

))( ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن »الّرماين«: 69.

))( الإتقان يف علوم القراآن، جالل الّدين ال�ّصيوطي، )حت: اإبراهيم(: )/99).

))( �ص: 9).
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�ملبحث �لأّول

التوّجه القراآين نحو الإفهام

�ملطلب �لأّول - تنجيم نزول �لقر�آن �لكرمي وعالقته بالإفهام:

كان من اأظهر خ�صائ�ص الّن�ص القراآيّن الكرمي اأّنه نزل منّجمًا، اأي مفّرقًا على دفعات 

اَيَرًة  �صَ كثرية امتدت نحواً من ب�صعة وع�رضين عامًا، واأّن بع�صه نزل على اأ�صباب وحوادث مجُ

دها وتفّرقها. لها يف تدُّ

القراآن  من  ا�صتمّدوها  كثرية  واأ�صبابًا  ِحَكمًا  القراآن  علماء  له  ذكر  فقد  الّتنجيم  فاأّما 

قائل:  من  عّز  قوله  اآيتني كرميتني هما  اأثناء  احِلكم يف  اندرجت هذه  اإذ  نف�صــه؛  الكــرمي 

، وقوله 
)((

{ }

.
)((

{ تعاىل: {

واملهّم يف هذا املوقف الّنظر يف اجلانب املعريّف الذي يعك�صه هذا الواقع؛ وذلك من 

وجهني كبريين، يعّد الثاين منهما امتداداً لالأّول:

فاأّما الأّول: فهو اأثر هذا الواقع يف الإفهام، وهو يظهر فيما ذكره اأ�صحاب الفّن من 

د الأّمة  } و)تعهُّ (  امل�صتفاد من الآية الأوىل {
ّ
)تثبيت فوؤاد النبي

.
)((

{ التي اأنزل فيها القراآن( امل�صتفاد من الّثانية {

  له وجوه، ذكر الزرقاين فيها: تي�صري اهلل تبارك وتعاىل عليه يف 
ّ
وتثبيت فوؤاد النبي

حفظه وفهمه، ومعرفة اأحكامه وحكمه، كما اأّن فيه تقويًة لنف�صه ال�رّضيفة على �صبط ذلك 

))( الفرقان: )).

))( الإ�رضاء: 06).

))( ينظر: الإتقان يف علوم القراآن، ال�صيوطي: )/)))، ومناهل العرفان للزرقاين )حت: د. �صّيد الّلحام( )/80 فما بعدها، 

والقراآن الكرمي والدرا�صات الأدبّية، د. نور الدين عرت: 45.
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.
)((

كّله

ّدد لها  ة، عجُ داً ورحمًة بالأمَّ ْكث، الذي فجُ�رضِّ تعهُّ وكذا قراءة القراآن على الّنا�ص على مجُ

.
)((

وجوه منها تي�صري حفظ القراآن وفهمه على الأّمة التي اأنزل القراآن الكرمي فيها

حابة الكرام ر�صوان اهلل عليهم لهذا  ال�صّ الّرعيل الأّول من  ولعّل مما ي�صهد لهذا فهم 

التوّجه، اإذ حّولوه منهاجًا يتلّقون الّن�ص الكرمي بوجبه، فقد روى احلاكم عن عبد اهلل بن 

  ع�رض اآياٍت من القراآن، مل نتعّلم 
ّ
عمر ر�صي اهلل عنهما اأّنه قال: )كّنا اإذا تعّلمنا من النبي

.
)((

يك: ِمَن العمل؟ قال: نعم( من الع�رض التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيها، قيل ل�رضجُ

البعد  على  ظاهٌر  انعكا�ٌص  ولها  العلماء،  ذكرها  للّتنجيم  اأخرى  فحكمة  الّثاين:  واأّما 

املعريّف، ملا لها من عالقٍة بنهاج الرّتبية العملّية الفريد الذي نه�ص به القراآن الكرمي ور�صم 

خطوطه، وهي الّتدّرج يف الّت�رضيع والّتمهيد لكمال التخّلي عن العقائد الفا�صدة والأخالق 

.
)4(

املرذولة، واإحالل العقيدة ال�ّصليمة والّنهج ال�صحيح حمّلها

وهو الأمر الذي نّبهت عليه ال�ّصّيدة عائ�صة ر�صي اهلل عنها يف قولها الذي يرويه الإمام 

ل فيها ذكر اجلّنة والّنار، حتى اإذا ثاب  البخارّي: »اإمّنا َنَزل اأّول ما َنَزَل منه �صورة من املف�صَّ

ل �صيء )ل ت�رضبوا اخلمر( لقالوا: ل  اأوَّ الّنا�ص اإىل الإ�صالم نزل احلالل واحلرام، ولو نزل 

.
)5(

َنَدعجُ اخلمر اأبداً، ولو نزل: )ل َتْزنجُوا( لقالوا: ل ندعجُ الّزنا اأبداً«

ًا  خا�صّ كان  هل  بوجهيه،  د  التعهُّ وهذا  التثبيت  هذا  عن  ت�صاوؤل  هنــا  يعــر�ص  وقــد 

 ، وبالأّمة التي نزل القراآن فيها؛ اأي جمتمع ال�صحابة وحدهم، اأم اإّنه اأمٌر عاّم؟، 
ّ
بالّنبي

))( ينظر مناهل العرفان: )/)8.

))( ينظر ال�صالف: )/)8.

حيحني، اأبو عبد اهلل احلاكم، كتاب ف�صائل القراآن، باب اأخبار يف ف�صائل القراآن: )/)55، وقال:  ))( امل�صتدرك على ال�صّ

�صحيح الإ�صناد ومل يخّرجاه، وقد جاء يف الّظالل مثل هذا عن عبد اهلل بن م�صعود: مج 5/ج5)/ �ص)6)، 64).

)4( ينظر الإتقان: املو�صع ال�صالف، ومناهل العرفان: )/84، والقراآن الكرمي والدرا�صات الأدبّية: 46.

)5( احلديث يف �صحيح البخاري: كتاب ف�صائل القراآن، )باب تاأليف القراآن(، رقم )0)4: )/)80).
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وكيف يكون اأمراً عامًا وقد انقطع الوحي واأ�صبح القراآن الكرمي وحدًة مكتملة جمموعة 

�صمن دفتي كتاب؟

  اأو 
ّ
، وعندما يخاطب القراآن الكرمي النبي

)((
ل ريب اأّن ال�صمول القراآيّن اأمٌر ثابت

جمهور ال�صحابة فاإمنا يريد من وراء ذلك اأن يحّدد م�صاراً معّينًا ومنهجًا عاّمًا لالأّمة من 

ًة، يبدو ال�صمول القراآين والّتالزم الّتام بني   اأو ال�صحابة، ويف هذه امل�صاألة خا�صّ
ّ
خالل الّنبي

}، والرتتيل خ�صي�صٌة من  ِتمت الأوىل بقوله تعاىل: { الآيتني الكرميتني؛ فقد خجُ

خ�صائ�ص بنية الّن�ص القراآيّن الكرمي تومئ اإىل عموم اخلطاب وعموم النهج، يف هذا امللحظ 

يقول الزخم�رضّي: )ومعنى ترتيله اأن قدره اآية بعد اآية، ووقفة عقيب وقفة، ويجوز اأن يكون 

ل  برت�صُّ اقراأه  اأي   .
)((

{ } قوله:  وذلك  قراءته  برتتيل  واأمرنا  املعنى:  معنى 

به  يو�صف  )والرتتيل  يقول:  اإذ  هذا  عن  والتنوير  التحرير  �صاحب  يبعد  ول   ،
)((

وتثبُّت(

الكالم اإذا كان ح�صن التاأليف بنّي الّدللة، والرتتيل يجوز اأن يكون حالة لنزول القراآن..، 

ل باأن ل يعجل يف  } اأمرنا برتتيله، اأي بقراءته مرّتاًل؛ اأي بتمهُّ ويجوز اأن يراد بـ{

الظالل عند  اأورده �صاحب  ما  بالق�صّية  واأم�ّص رحمًا  ، واأو�صح من هذا وذاك 
)4(

قراءته(

قوله على هذه الآية: )لقد جاء القراآن الكرمي ليكون منهج تربية، ومنهاج حياة، ل ليكون 

ذ حرفًا حرفًا وكلمًة كلمًة وتكليفًا تكليفًا..، من  كتاب ثقافة يجُقراأ ملجرد املعرفة، جاء لينجُفَّ

.
)5(

اًل( اأجل ذلك كّله نزل القراآن مف�صّ

متالزمتــان  اإنهما  قيـل  ولـذا  الآية  هذه  عن  موؤّداهــا  فــي  الثانيــة  الآيــة  تبعــد  ول 

املعاين:  روح  يف  جـاء  فقد  بالأّمة،  ـة  خا�صّ والثانية   
ّ
بالنبي ًة  خا�صّ اأولهمـا  جـاءت  واإن 

روي  الفهم،  على  واأعون  للحفظ  اأي�رض  فاإنه  ؛  وتاأنٍّ توؤدٍة  اأي   :{ }

))( �صياأتي مزيد بيان لهذا الأمر.

))( املّزمل: 4.

))( الك�صاف )/))) وينظر التف�صري الكبري، الفخر الرازي: مج5)، ج0)، )5)، وروح املعاين، الآلو�صي: 9)/6).

)4( التحرير والتنوير الطاهر ابن عا�صور: 9)/45.

)5( يف ظالل القراآن، �صيد قطب: مج 5/ج5)/ �ص )6)، 64).
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هذا  فِذْكرجُ  وامل�صالح،  احلوادث  ح�صب  على   :{ } عّبا�ص..،  ابن  عن  ذلك 

} مفيد، وذلك لأّن الأول دالٌّ على تدريج نزوله لي�صهل حفظه  بعد قوله تعاىل: {

بح�صب  تدريجه  على  داٌل  فاإّنه  منه  اأخ�ّص  لذلك، وهذا  مْقَت�ٍص  اإىل  نظر  من غري  وفهمه 

اأنزلناه  اأي  ِفَرقًا،  جعلناه   :{ } )ومعنى  والتنوير:  التحرير  يف  وجاء   ،
)((

القت�صاء(

ي�صـبه  البيان  لأّن  البيان  على  الفرق  ويطلق  واحدة..،  �صربة  جمتمــع  غري  مفّرقًا  منّجمًا 

ّلل بقوله:  لناه..، وقد عجُ تفريق الأ�صــياء املختلطة، فيكون فرقناه حمتمــاًل معنى بّيناه وف�صّ

الّنا�ص وتلك عّلٌة جلعله قراآنًا، واأن  اأن يقراأ على  } فهما عّلتــان:  }

األفاظه  اأن تكون  لتفريقه، واحلكمة يف ذلك  اأي مهل وبطء وهي عّلٌة  ْكث،  مجُ يقراأ على 

ِوي بيان احلكمــة لالجتزاء  }..، وطجُ ومعانيه اأثبت يف نفو�ص ال�ّصامعني..، {

} من احّتاد العّلة، وهي ما �رّضح به قوله تعاىل:  با يف قوله تعاىل: {

.
)((

){ }

وال�صفوة اأّن ما يجُ�صَتَدلُّ به يف الآيتني الكرميتني وفيما ذكره املف�رّضون اأن تنجيم نزول 

 من خالل عن�رضين متالزمني، 
ّ
الكرمي توّجه �رضيح نحَو تفعيل الأ�صا�ص الإفهامي القراآن 

هما: فهم كتاب اهلل اأّوًل ثم حفظه م�صفوعًا بفهمه، فاحلفظ ل يعني �صيئًا اإل م�صاقبًا للفهم؛ 

اإذ اإن حم�ص ترديد الآيات - واإن كان الأجر متعّينًا - مل تكن غايًة اأرادها القراآن الكرمي.

ثم اإن يف هذا التنجيم دلياًل على منهاج عمل يدّل عليه احلّق تبارك وتعاىل بيانًا نظريًّا 

، وفرق 
ّ
ر�ص اأو التَّطبيق، فالتَّثبيت احلا�صل للنَّبي وعملّيًا عند تعاطي القراآن الكرمي بالدَّ

القراآن لقراءته وتطبيقه على الرعيل الأّول على مكث اإمنا هو اأمنوذج يحتذى ولي�ص تاريخًا 

 وال�صحابة ر�صي اهلل عنهم هي اأ�صّد التثبيت واأعظمه.
ّ
يدر�ص لذاته، مع خ�صو�صّية للنبي

))( روح املعاين، الآلو�صي 5)/88)، 89).

))( التحرير والتنوير، الطاهر ابن عا�صور: 4)/)8) )8)، وينظر تف�صري هذه الآية يف البحر املحيط لأبي حيان الأندل�صي: 

6/)))، والتف�صري الكبري والفخر الرازي: ))/)5، ويف ظالل القراآن: مج5/ج5)، )6)، 64)، وكالمه على الآيتني يكاد 

يكون واحداً، ومناهل العرفان: )/85.
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�ملطلب �لثّاين - �أ�سباب �لنّزول وعالقتها بالإفهام:

ْكِمه  عّرف العلماء �صبب الّنزول باأّنه: )ما نزلت الآية اأو الآيات متحّدثًة عنه، اأو مبّينًة حلجُ

.
)((

اأيّام وقوعه(

واأ�صباب النزول فرٌع على التنجيم با هو واقع، ودليٌل عليه با هو علم، ومن هنا فاإّنه 

واقع  �صاأنجُ  ذلك  �صاأنجُه يف  الفكري،  البعد  اأثره يف  من  اأهمّيته   
ّ
ال�صطالحي بعناه  ي�صتمدُّ 

تنجيم نزول القراآن.

تربويٌّ  اأحدهما:  وجهان،  للّتمكني   
ّ
الإفهامي بالأ�صا�ص  وارتباطها  الّنزول  ولأ�صباب 

حابة ر�صوان اهلل عليهم، وهو يدّل يف  يخت�ص بواقع نزول القراآن الكرمي بني ظهراين ال�صّ

عمومه على منهاج للرّتبية العملّية؛ وثانيهما: يخت�صُّ باأثره يف فهم الّن�ص القراآيّن الكرمي 

يف كّل زماٍن ومكان.

رجُ اأّن )من املهارات ال�رضوريّة لتحفيز الّطالب  فاأّما الوجه الأّول: فاإّن الرتبية احلديثة تقرِّ

واإثارة الدافعّية لديهم، اأن يحّول املعلم مو�صوعات الّتعليم ما اأمكن اإىل م�صكالت تغري 

))(، كما يح�صن اأن يجُختار التوقيت املنا�صب لعر�ص ذلك، 
الّطاّلب على الإ�صهام يف حّلها(

فياأتي حني ي�صبح الّطاّلب مهّيئني لال�صتفادة منه، وحني تكون الفر�ص �صانحًة لتطبيقه يف 

؛ اإذ اإّن 
)((

به الَّ ، بل اإّن عليه اأن يجُحِدث هذه الفر�ص ال�صانحة لتطبيق ما علََّمهجُ طجُ
ّ
الواقع العملي

ل�صتثمار عن�رض التوقيت املنا�صب، واغتنام الفر�ص املالئمة لإلقاء احلكم اأو املوعظة، اأثراً 

، كما اأّن لها اأثراً 
ّ
اإيجابّيًا يف حتقيق الأهداف املرجّوة وربط الّتعليم الّنظري بالواقع العملي

مرتبطًا بالّتهيئة النف�صّية والوجدانّية ملتلّقي اخلطاب من جهة اأّنه �رضب من و�صائل الت�صويق 

))( مناهل العرفان، الزرقاين: )/44)، وينظر القراآن الكرمي والّدرا�صات الأدبّية، د. عرت: )5.

))( تطوير طرائق الرتبية العملّية، كهيال بوز: 4))، وينظر: منهج القراآن الرّتبوي يف �صوء اأ�صباب الّنزول، احل�صني جّلو، 

اأطروحة دكتوراه، جامعة دم�صق )4).

))( ينظر منهج القراآن الرتبوي يف �صوء اأ�صباب النزول: )4).
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لتقبل على م�صمون   ،
)((

منهما اأو يخّفف  الّنف�ص،  وال�ّصاآمة عن  امللل  يبعد  الذي  والتنويع 

الذي ي�صغط  الّرتيب  الّتعليم  الّرتابة، وتنفر من  الّنف�ص تكره  اإّن  اإذ  به،  اخلطاب وتتفاعل 

عليها وي�صدٌّ عليها منافذ الّراحة التي جبلت على الّركون اإليها، ومن هنا كان عامل تخريُّ 

اإ�صهامًا يف متكني  العوامل  اأهّم  اجلزئّيات من  اإىل  الكّلّيات  باملعلومة من  والتدّرج  الوقت 

ًا، وا�صتعداداً  اخلطاب لأّن املنا�صبات والأحداث تكّون عند ال�صامع )املتعّلم( انتباهًا خا�صّ

ذاتّيًا، وحّب اّطالع على النتيجة، وتهيُّوؤاً لقبول الّن�صيحة، �صواٌء اأكانت احلادثة اأو املنا�صبة 

.
)((

�صاّرة اأم موؤملة

ولئن كان هذا ما تقّرره الأ�صول النظرّية لعلم الرّتبية احلديث، فاإّن الدعوة الإ�صالمّية 

وكتابها الكرمي قد جاءا بذلك بالبيان العملي منذ اأربعَة ع�رَض قرنًا ونّيف، ذلك من خالل 

ّلم الأحكام من الّداخل اإىل اخلارج، ومن ت�صحيح العتقاد اإىل �صبط العمل،  التدّرج يف �صجُ

ثم ارتباط هذا كّله بوقائع واأ�سباب ومنا�سبات، فكان لهذا اأثره البنّي يف بلوغ الّن�س الكرمي 

اأق�صى مقا�صده؛ اإذ كانت الآيات تنزل تباعًا رّداً على كّل م�صكل، ومنا�صبة لكّل حادث، 

واإجابًة عن كّل �صوؤال.

ي�صتوي عندها احلا�رض واملا�صي وامل�صتقبل، كان هذا  الرّبانّية عنايًة  العناية  وملّا كانت 

املنهج الذي يربط طرح الأحكام باأو�صاع املجتمع وحاجاته منهجًا خالداً ل يقت�رض على 

ًة، بل اإّن القراآن الكرمي �صاغ من خالل هذا املنهج اأجوبًة منا�صبة عن  وقت الّنزول خا�صّ

اأ�صئلة ن�صاأت يف ذلك املجتمع با هي منا�صبات للت�رضيع وفر�ص اختريت بدّقة للرتبية، من 

دون اأن يكون ذلك مانعًا لها من اأن تكون �صاحلًة ملعاجلة اأّي �صوؤال، اأو اأّي م�صكلة �صتطراأ 

اإىل يوم القيامة.

بنّي  اأمٌر  الكرمي  القراآين  الّن�ص  النزول يف فهم  �صبب  اأثر معرفة  فاإّن  الثاين:  الوجه  واأّما 

ة فيما �صياأتي من البحث عند الكالِم على قاعدة مقت�صى احلال. ))( �صيدر�ص هذا العن�رض خا�صّ

القراآن  منهج  يف  الفكرة  هذه  تف�صيالت  وتنظر   .((8  ،((( الزحيلي:  حمّمد  الإ�صالمية،  الرّتبية  تدري�ص  طرق  ينظر:   )((

الرتبوي يف �صوء اأ�صباب النزول، احل�صني جّلو: )4) فما بعدها.
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يغدو �رضبًا  الّنظرة  بعيداً عن هذه  اإّنه  بل  به،  يعتدٌّ  العلم من غري خالف  اأهل  اأجمع عليه 

ما  لهذا  وي�صهد  الّتاريخ،  معرفة  غري  ورائها  من  طائل  ل  التي  التاريخّية  الّدرا�صات  من 

 يف الإتقان قائاًل: )زعم زاعٌم اأنه ل طاِئَل حتَت هذا الَفنِّ جَلَرَياِنه 
ّ
�رّضح به الإمام ال�ّصيوطي

جمرى الّتاريخ، واأخطاأَ يف ذلك، بْل َلهجُ فوائد: منها معرفةجُ َوْجِه احِلْكمِة الباِعَثِة على َت�رْضيِع 

، وذكَر جمموعة من الفوائد التي 
)((

قوفجُ على املعنى واإزالةجُ الإ�صكال( ْكم..، ومنها الوجُ احلجُ

واْكِتَناِه  اكت�صاف دللته  بغية  القراآين  الّن�ص  )فهم(  يجمعها هو  الذي  اأّن  املرء  يرتاب  ل 

معانيه.

يورث  بب،  ال�صَّ معرفة  لأن  القراآين،  الن�ص  فهم  ت�صتهدف  النزول  �صبب  فمعرفة 

معاين  فهِم  يف  قويٌّ  طريٌق  النُّزول،  �َصبِب  )بيانجُ  العيد:  دقيق  ابن  يقول  بَّب؛  بامل�صَ العلم 

.
)((

القراآن(

التي  بالوقائع  معرفة  ت�صبقها  اأن  بّد  ل  ة،  القراآين خا�صّ الن�ص  فهم  على  املتلّقي  فقدرة 

رافقت نزول الّن�ص الكرمي.

ومما يدّل على هذه الأهمّية، ما نقله غري واحٍد من املف�رّضين من خطاأ بع�ص ال�صحابة 

راآن بني ظهرانيهم - يف فهم بع�ص اآيات القراآن الكرمي، جلهلهم �صبب  - وهم من اأجُِنزَل القجُ

راِد الآيات الكرمية. الّنزول، مما اأّدى اإىل اإ�صدارهم اأحكامًا بعيدة عن مجُ

اأنهما كانا يقولن: »اخلمر  نجُقل عن عثمان بن مظعون، وعمرو بن معد يكرب  فقد 

 ،
)((

{ } تعاىل:  بقوله  ويحتّجان  مباحة، 

ّرمت اخلمر: كيف بن قتلوا  ولو علما �صبب نزولها مل يقول ذلك، وهو اأّن نا�صًا قالوا ملا حجُ

.
)4(

يف �صبيل اهلل وماتوا، وكانوا ي�رضبون اخلمر وهي رج�ص؟! فنزلت«

))( الإتقان يف علوم القراآن، ال�صيوطي: )/)8.

))( الإتقان: )/)8.

))( املائدة: )9.

)4( الإتقان يف علوم القراآن، ال�صيوطي: )/)8.
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ولعّل اأهّم ما يالحظ اأّن ال�ّصخ�صني الّلَذين داخلهما �صوء الفهم هما �صحابيان كرميان 

يكرب  معد  بن  عمرو  والآخر  ال�صحابة،  اأكابر  من  وهو  مظعون،  بن  عثمان  اأحدهما 

الّن�ص  فهم  اإّن  اأي  وخمارجه؛  الكالم  بداخل  عامل  �صاعر  فار�ص  هو،  من  وهو  الزبيدي، 

القراآين من جهة تركيبِه الفّني ل يعوزهما اإىل اأكرث من النظر فيه، ومع كّل هذا َخِفَي عليهما 

فهم الّن�ص، فكانت ا�صتجابتهما التي متّثلت يف اإ�صدار حكٍم هو يف اخلطورة غاية، ذلك 

ْرِف الأحكام الإ�صالمّية، وهي �رضب اخلمر، ومل يكن هذا اإّل  هو اإباحة جرمية كبرية يف عجُ

�ص احلكم ِبَْن �رضب اخلمر ومات قبل نزول  من ِقَبِل جهلهما ب�صبب نزول الآية، الذي خ�صّ

التحرمي.

�ملطلب �لثالث - �لأحرف �ل�سبعة وعالقتها بالإفهام:

ل خطابجُ احلّق تبارك وتعاىل فق�صده وا�صحًا يف  ٌه تف�صّ يبدو عن�رض )الإفهام( با هو توجُّ

خ�صة التي متثَّلت يف قراءة القراآن على �صبعة اأحرف. الرُّ

  ُّبن كعب ر�صي اهلل عنه اإذ قال: )َلِقَي النبي 
ّ
فقد روى الإمام اأحمد من حديث اأجُبي

الم،  يخجُ الكبري، والغجُ وز، وال�صَّ م الَعججُ ِجرْبيَل فقال: »يا جربيل! اإيّن بجُِعْثتجُ يف اأّمٍة اأمّيني؛ ِمْنهجُ

�صبعة  على  اأنزل  القراآن  اإّن  حمّمد!  )يا  قال:  قّط«،  كتابًا  يقراأ  مل  الذي  جل  والرَّ  ، واجلارَيةجُ

، ويف حديث ابن عّبا�ص ر�صي اهلل عنهما اأّن ر�صول اهلل  قال: »اأَْقراأَيِن ِجرْبيلجُ 
)((

اأحرف(

.
)((

ف« ْحرجُ يِن حّتى انتهى اإىل �َصْبَعِة اأَ ه وَيِزْيدجُ على َحْرٍف، فلم اأََزْل ا�صَتِزْيدجُ

على  فيها  فاختلفوا  متعّددة،  اتاهات  بعة  ال�صَّ الأحرف  حتديد  يف  العلماء  توّجه  وقد 

.
)((

اأقوال كثرية ل تكاد ت�صتقّر منها على راأي راجح

))( احلديث يف م�سند الإمام اأحمد بن حنبل حت: �سعيب الأرناوؤوط واآخرين، رقم 04)))/ �ص)))) املجلد 5).

))( احلديث يف �صحيح البخاري، كتاب ف�صائل القراآن، باب: اأنزل القراآن على �صبعة اأحرف، رقم 05)4، )/)80).

))( ينظر: املر�صد الوجيز، اأبو �صامة املقد�صي، )حت: قولج(: )) فما بعدها، والربهان، الزرك�صي، )حت: اإبراهيم(: )/))) فما 

بعدها، والإتقان، ال�ّصيوطي: )/))) فما بعدها، ومناهل العرفان، الزرقاين: )/9)) فما بعدها، والتبيان، =
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ومهما يكن من اأمر، فاإن خالف العلماء يف حتديد الأحرف ال�صبعة رافقه اتفاق على 

الغاية منها، وهي التي�صري على الأّمة فهم كتاِب رّبها، وقد متّثل هذا يف اإدراك بع�ص علماء 

حابة ر�صوان اهلل عليهم لهذه الوظيفة، فقد روى ال�ّصيوطي عن ابن م�صعود ر�صي اهلل  ال�صّ

قوم طعامجُ الأثيم( فقال الرجل: )طعام اليتيم!؟( فرّدها فلم  عنه اأنه اأَْقراأ رجاًل: )اإّن �صجرة الزَّ

، فابن 
)((

انجُه فقال: اأت�صتطيع اأن تقول: )طعامجُ الفاِجْر( قال: نعم، قال: فافعل( ي�صتقم بها ِل�صَ

م�صعود يعي اأّن مدار الأمر هو اإفهام هذا الّرجل مق�صد الآية الكرمية، ول ريب اأّن كلمة 

، عن اللفظة القراآنّية )الأثيم(، ل توؤّدي 
)((

اإليها )الفاجر( التي اقرتح ابن م�صعود العدول 

الإفهام، ملا يف كلمة )الأثيم( من  اإىل  توؤّدي  الفّنية اجلمالّية يف جمملها، واإن كانت  الغاية 

ظالل ل تجُلمح عند ا�صتخدام كلمة الفاجر، واأب�صط ما يقال يف هذا اإّن كلمة )الأثيم( فيها 

ات�صاق �صوتي يعطي الآية الكرمية بعداً جمالّيًا ل يجَُتواَفرجُ عليه مع الكلمة املقرتحة.

ولعّل الأمر يبدو  يف زماننا يف منتهى اخلطورة، فاإبدال حرف من القراآن الكرمي، َبْلَه 

اأتجُرى ابن م�صعود مل  اأمٌر مهول خموف،  كلمٍة تاّمة، يعّد حتريفًا للكلم عن موا�صعه، وهو 

 اجلليل واحلافظ املاهر لكتاب اهلل تبارك وتعاىل؟. والإجابة 
ّ
يكن يعلم هذا وهو ال�صحابي

راآن تدور حول �صّقني، اأولهما: حم�ص  عن هذا الت�صاوؤل كما ذكر غري واحٍد من علماء القجُ

الت�صويغ لفعل ال�صحابي اجلليل؛ والثاين: النظر يف دلئل هذا الفعل و�صوابطه، فالطحاوي 

- على ما ذكر ال�صيوطي عنه - يقول: )»اإمنا كان ذلك رخ�صة، مِلَا كان يتع�رّض على كثرٍي 

بط، واإتقان احلفظ، ثم نجُ�صخ بزوال  منهم التِّالوة بلفٍظ واحد لعدم علمهم بالكتابة وال�صَّ

=   اجلزائري، )بعناية: اأبوغّدة(: 65 فما بعدها، ولالأخريين تف�صيل ح�صٌن يف امل�صاألة.

))( الإتقان، ال�صيوطي، )/5)).

))( تدر الإ�صارة اإىل اأّن هذه الرواية تخّرج على املذهب الذي يرى اأن الأحرف ال�ّصبعة: »�صبع لغات من لغات العرب 

امل�صهورة يف كلمة واحدة ومعنى واحد؛ نحو: هلّم واأقبل وتعال«، ينظر املر�صد الوجيز املقد�صي: 89، وهو من�صوٌب 

اإىل جمهور اأهل الفقه واحلديث، ومنهم: �صفيان، وابن وهب، وابن جرير الطربي، والّطحاوي، وقد رّده الزرقاين 

ودلّل على ذلك يف مناهله )/0)) فما بعدها، وينظر مباحث يف علوم القراآن؛ �صبحي ال�صالح: 8)) فما بعدها.

فعل  من  يرد  دليل  خالل  من  الإفهام  نحو  القراآين  التوّجه  اإثبات  به  مق�صوٌد  هنا  الّرواية  هذه  ذكر  فاإّن  يكن          ومهما 

ال�صحابة، ولي�ص للتدليل على قّوتها اأو �صعفها، والأخذ بها اأو تركها، فلذلك مو�صع اآخر غري هذا البحث..
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فال�صّق   ،
)((

واآخرين( والباقاّليّن  الرَبِّ،  عبد  ابن  قول  وذا  واحلفظ«،  الكتابة  وتي�رّض  العذر، 

الأّول من الإجابة �صار وا�صحًا، اأما ال�صّق الثاين فهو عر�صة للمناق�صة، ول �صّيما يف هذا 

حاوي وغرِيه، هو م�صّوغ غايته تي�صري فهم الن�ّص  اإّن امل�ّصوغ املذكور عن الطَّ اإذ  الزمان، 

القراآين الكرمي واإفهامه، ل حفظه، واآية ذلك اأن حافظ القراآن الكرمي ل بّد له من حفظه 

يتّم  اأن  ميكن  ل  اأمٌر  وهو  والإتقان،  الدّقة  اأعلى وجوه  على  و�صكناته  بحروفه وحركاته 

مع اإبدال كلمة برديفتها التي توؤدي معنى الكلمة القراآنّية اأو تقارب هذه التاأدية على اأقّل 

تقدير.

 اجلليل غاية مغايرة ملح�ص حفظ كلمات املنطوق الكرمي 
ّ
فمن وراء فعل هذا ال�صحابي

بّلغ القراآن الكرمي، وهي اإفهام املعاين القراآنّية فاإذا مل  اآنذاك، وهذه الغاية ت�صري اإىل مهّمة مجُ

يتي�رّض هذا الفهم من خالل امللفوظ القراآين لآفٍة تعر�ص ملتلقيه يعِدل املبّلغ اإىل تف�صري هذه 

الكلمة بكلمة رديفة تدرج يف �صياق الّن�ص الكرمي وتقّرب املعنى القراآيّن من متلّقيه، لتعطي 

له اأن يتقن اللَّفظ  مرحلًة اأولّية من الفهم، ثم مع الرتداد، يتي�رّض لهذا الذي اأخذ املعنى وح�صّ

ال�صحيح - واهلل اأعلم -.

))( الإتقان يف علوم القراآن، ال�صيوطي، )/5)).
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�لمبحث �لثاني

)الو�سوح والغمو�س( يف �سوء التّوّجه القراآيّن نحو الإفهام

�ملطلب �لأّول - )�لو�سوح و�لغمو�ص(: لغًة و��سطالحاً:

هذه  �صلب  اإىل  الولوج  قبل  و)الغمو�ص(  بـ)الو�صوح(  املراد  بيان  هنا  املهم  من  لعّل 

املعنى  اأّن  جند  املعجمات؛  اإىل  وبالّرجوع  �صوئها،  يف  القراآين  الّن�ص  ومقاربة  الق�صّية، 

َح  ْبح، وَو�صَ : بيا�ص ال�صُّ حجُ اللُّغوي للو�صوح يدور يف جممله على البيان والّظهور، فـ)الَو�صَ

.
)((

حجُ و�صوحًا: َباَن( الأمرجُ َي�صِ

الّن�ص  بقوله: )جالء  الأدبي  املعجم  فيحّده �صاحب  ال�صطالح  )الو�صوح( يف  واأّما 

بحيث يتي�رضَّ فهمه فهمًا مبا�رضاً بال عناٍء اأو كدِّ ذهٍن، ويتاأّتى ذلك من اإبراز الأفكار وامل�صاعر 

. ومالحظة التعريف تن�صئ يف الذهن 
)((

ط مرتابط، وتعبرٍي مبني(  وخمطَّ
ّ
ٍق منطقي ح�صب َن�صَ

ت�صاوؤًل عن العناء وكّد الّذهن؛ اأي عن حّد هذا العناء الذي ل يجُظفر بحّد له عند �صاحب 

الّن�ص حّداً  فيه  يقارب  الذي  بالنغالق: ذلك  املراد  اأّن  يبدو  التعريف ول غريه، والذي 

�صياأتي  النّقاد- كما  اأّن  الفكري، ذلك  اإدراك م�صمونه  معه  ي�صتحيل  يكاد  الغمو�ص  من 

، بل اإّن الو�صوح الّتام 
)((

و�صيكًا- مدحوا حّداً من الغمو�ص يحفظ على الّن�ص متّيزه واأدبّيته

.
)4(

ي�صقط النظريّة الأدبّية العربّية من عليائها

الّن�ص  تهافت  يعني  الذي  الّن�ص  فهم  بني  برزخًا  هناك  اأّن  وهو  �صاأنه؛  له  اآخر  واأمٌر 

و�صطحيته، وهو لي�ص مراداً البّتة، وبني تي�رضُّ الفهم الذي يعني اإتاحة الّن�ص، ومرونته اإزاء 

متلّقيه، ول �صّيما اأّن احلقل الذي يرد فيه هذا التعريف هو حقل الأدب والنقد.

َح(. ))( القامو�ص املحيط، الفريوزاآبادي، 46)، ماّدة: )َو�صَ

))( املعجم الأدبي، جّبور عبد الّنور، 94).

))( الّطراز، يحيى بن حمزة العلوي، )حت: د. عبد احلميد هنداوي(: )/44، »ف�صل: الإبهام والتف�صري«.

)4( ينظر: ا�صتقبال الن�ص عند العرب، حممد املبارك، 6)).
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وبالنتقال اإىل )الغمو�ص( جند اأّنه لغٌة يرادف العتيا�ص واخلفاء، فـ)الغام�ص: املجُْطَمِئّن 

اخَلِفيِّ  لالأمر  )يقال  ثّم  ومن   ،
)((

الَكالم( من  ح  الَوا�صِ ِخالفجُ  والغاِم�صجُ  الأر�ص،  من 

الّلفظ -  للغام�ص - بهذا  اأفرد  يجُظفر بن  ، ويف ال�صطالح ل 
)((

اأمٌر غاِم�ص( واملعتا�ص: 

حّيزاً ا�صطالحّيًا، غري اأّن النّقاد اأ�صاروا اإليه حتت عنوان اآخر هو الإبهام، فالإبهام الذي هو 

ولجُ اإليه  �صجُ اهر، ول ميكن الوجُ لُّ عليه الظَّ يء املْغلق الذي ل َيدجُ رديف الغمو�ص: )اإتياٌن بال�صَّ

، واأهم ما يجَُطالجُ من هذا التعريف اأّن 
)((

اإّل باإر�صاٍد وتو�صيٍح َياأِْتيان من خارج الأثر نف�صه(

ه ل يعّد غام�سًا، اإذ الغمو�س منوٌط بال�ستعانة  ه اإذا احتوى على ما يف�رّش َغواِم�سَ النَّ�س َنْف�سَ

اخلارجّية على الّن�ص بغية فهمه..

ويح�صن النتقال اإىل درا�صة هذه ال�ّصمة يف الّن�ص القراآين مبا�رضة، حتى ل يكون هناك 

ا�صتباٌق للّنتائج قبل تقدمي امِلهاد املنا�صب، ولعّل مل�صاألة الغمو�ص والو�صوح بناًء على ما �صلف 

وجهني كبريين اإذا در�صت يف القراآن الكرمي كلُّ وجه منهما له تفريعات در�صها العلماء، اأّما 

الأّول منهما فهو الغمو�ص والو�صوح يف البناء الفكرّي للقراآن الكرمي، والإمكانات التي 

اأتاحها ملتلقيه عندما يواجهه.

النَّفاذ اإىل  واأّما الّثاين فهو البناء الفّني الذي احت�صن هذه الأفكار، ومدى قدرته على 

جامع:  وبتعبري  الفكريّة،  ال�ّصحنة  لتلك  اإي�صاله  �صبيل  يف  معها  وتنا�صبه  الأذهان،  جميع 

الو�صوح والغمو�ص يف ال�ّصكل وامل�صمون.

�ملطلب �لثاين - )�لو�سوح و�لغمو�ص( يف �مل�سمون �لقر�آيّن:

اأّن  املعلوم  القراآن الكرمي كتاب دعوة، ود�صتور نظام، ومنهج حياة، ومن  اأّن  اآنفًا  مّر 

))( القامو�ص املحيط، الفريوزاآبادي، 649، ماّدة: )غم�ص(.

))( اأ�صا�ص البالغة، الزخم�رضي، 456، مادة: )غم�ص(.

))( املعجم الأدبي، جّبور عبد الّنور، )، وينظر: معجم امل�صطلحات البالغية وتطّورها، د. اأحمد مطلوب: 5).
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الأحكام التي يحملها موّجهة اإىل جمهور عري�ص، ول ميكن - بداهًة - اأن يكون لكّل 

فرٍد من اأفراده �صويّة فهم مطابقة ل�صويّة الفهم عند اإن�صان اآخر، فاإذا كانت الوظيفة الكربى 

ه  َفْهمجُ اأن يكون متاحًا  ينبغي  فاإّنه  العظيم،  اإقرار منهجه عند هذا اجلمهور  الكرمي  للقراآن 

لكّل متلّق ي�صتنبط منه اأحكامه ومراميه.

ومن هنا تظهر جمموعٌة من الت�صاوؤلت ينبني بع�صها على بع�ص؛ ولعّل اأذكرها م�صكلة 

يف  تكمن  واملع�صلة  الكرمي،  القراآن  خلدمة  َبْت  نجُ�صِ التي  العظيمة  املكتبة  تلك  يف  تتمّثل 

الإجابة عن الت�صاوؤل: هل كان القراآن الكرمي منغلقًا اإىل احلّد الذي يحتاج معه اإىل كّل هذه 

التف�صريات حّتى ي�صبح وا�صحًا مفهومًا؟، وهل كان املف�رّضون يف اختالف اآرائهم وتباين 

ْعتا�ٍص يف بنائه الفكري؟.. م�صاربهم اإزاء ن�ّص مبهم مجُ

واحلّق اأّن هذه التَّ�صاوؤلت مل تكن بعيدًة عن اأذهان الّنقاد الذين در�صوا القراآن الكرمي، 

القراآيّن، وكان  الفكرّي  البناء  نحو  توّجهت  كثريًة  مباحَث  التَّ�صاوؤلت  ت هذه  فجُ�رضِّ فقد 

ال�ّصغل ال�ّصاغل للعلماء اإثبات حقيقة اأّن القراآن الكرمي مل يخرج على نزعة الإفهام يف بنائه 

الفكرّي، ات�صاقًا مع وظيفته الكربى وهي اإقامة منهج قومي للحياة.

ولذا فاإّن الباحث يقف على جمموعة من احلقائق التي اأظهرها النّقاد ا�صتناداً اإىل الّن�ص 

مما  وغريها  ال�صالفة  الت�صاوؤلت  عن  وافيًة  اإجابًة  بجموعها  متّثل  والتي  نف�صه؛  القراآين 

يعر�ص.

لٌة مبا�رضة بامل�صاألة ما اأ�صار القراآن الكرمي  كان من الق�صايا التي در�صها العلماء ولها �صِ

ما  تاأّوًل، وهو  ل  يجُتاأوَّ اأن  اإّل  فهمه  )غام�ص( ل ميكن  ق�صم  ق�صمني:  اإىل  انق�صامه  اإليه من 

))(، وهو الق�صم املخت�ّص 
ِرَف بـ)املحكم( ه عجُ ِرَف بـ)املت�صابه(؛ وق�صم )وا�صح( متاٍح َفْهمجُ عجُ

))( الربهان يف اأ�صول الفقه، عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني، )حت: الديب(: )/))4 فما بعدها، والبحر املحيط، بدر الدين 

الزرك�صي، )حت: العاين(: )/450 فما بعدها، ونهاية ال�صول يف علم الأ�صول، جمال الّدين الإ�صنوي، )حت: اإ�صماعيل(: 

)/08)، والتف�صري الكبري، فخر الّدين الّرازي: مج 4/ ج)/ 5)4، والتعريف املذكور هو املعتمد عند جمهور العلماء.
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بالأحكام العملّية التي يجمعها قول القائل: )افعل( و)ل تفعل(، وهذا الق�صم - باتفاق 

.
)((

اجلمهور - مل يقع فيه املت�صابه األبتة

وقـد اأ�صــار القراآن الكــرمي اإىل هذا التَّق�صيم يف قوله تعاىل:{

  

.
)((

{

وعلى وفق هذه الآية ذهب العلماء يف حتديد املحكم واملت�صابه يف القراآن الكرمي، وجواز 

اخلو�ص يف املت�صابه منه ِعِزْين، ومهما يكن من اأمر خالفهم فاإّن املتتّبع لهذه امل�صاألة ي�صتطيع 

 – يف اأن الق�صم املخت�ّص باملت�صابه �رضبان يف العلم، 
)((

اإيجاز ما ذهبوا اإليه - على ما يجُفهم

، فال ميكن لأحٍد من الب�رض مهما اأوتي من مقدرة اأن 
)4(

اأولهما: ما ا�صتاأثر اهلل بعلمه ا�صتئثاراً تاّمًا

يجُلمَّ بحقيقته، وذا مرتبط غالبًا بظواهر كونّية اأو طبيعّية غيبّية، من مثل حقيقة الّروح وماهيتها، 

.
)5(

{ فقد قال تعاىل: {

ه عند احلّق تبارك وتعاىل دون غريه من خلقه،  ومن مثل موعد قيام ال�ّصاعة، وهو مما ِعْلمجُ

.
)6(

{ يقول عّز وجّل: {

والواقع اأّن مثل هذه الأ�صياء التي وردت يف الّن�ص القراآين الكرمي، وا�صتاأثر اهلل بعلمها، 

))( الربهان، اجلويني: )/5)4، وينظر الكايف الوايف يف اأ�صول الفقه الإ�صالمي، م�صطفى �صعيد اخلّن: 6)).

))( اآل عمران: ).

 :
ّ
ًة – مفردات القراآن، الّراغب الأ�صفهاين، )حت: داوودي(: )44 فما بعدها )�َصَبَه(، والإتقان، ال�ّصيوطي ))( ينظر – خا�صّ

)/9 فما بعدها.

لون فيعّدونه من مبهمات القراآن،  )4( الربهان، اجلويني، )/4)4 »نقل ذلك عن اأبي ا�صحق الزجاج«، بع�ص الأ�صوليني يف�صّ

ومباحث يف   ،(56/( ال�صيوطي:  الأقران،  معرتك  ينظر  املت�صابه،  من  بعده جميعًا  ما  مع  فيعّدونه  يجملون  وبع�صهم 

مبهمات القراآن د. عبد اجلواد خلف: 8).

)5( الإ�رضاء: 85

)6( النازعات: )44-4.
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با  الفهم  على  ولي�صت ع�صّية  الفهم،  على  فرع  اليقيني، وهو  العلم  على  اإمنا هي ع�صّية 

الآيات، وف�رّضوا  العلماء خا�صوا يف هذه  اأّن  الّن�ص وغاياته، واآية ذلك  اإدراك ملرامي  هو 

، وبذا ل يو�صف الّن�ص بالإبهام لحتوائه على 
)((

ن�صو�صها بح�صب ما اأعطوه من مقدرة

مثل هذه املعلومات.

وممــا هــو جديــر باملالحظة، اأن بع�ص ما ميكن اإدراجه يف �صمن هذا الق�صم اأمٌر ن�صبي، 

اإىل قوٍم يف زماٍن ومكان مّعينني، وهي  بالن�صبة  املقّدمة هي غيٌب مبهم  املعلومــة  اإّن  اأي 

معروفة لغريهم يف زمان ومكان اآخرين، وذلك من مثل اإخباره عّز وجّل عن هزمية الّروم يف 

قائل:{ من  عّز  قوله 

، وهو عند وقوعه 
)((

 فهذا الإخبار كان �رضبًا من الغيب بالن�صبة اإىل ال�صحابة
)((

{

كما اأخرب اأ�صبح حقيقة تاريخّية ي�صّدقها الواقع.

هذا هو ال�رضب الأّول من �رضوب املت�صابه، واأّما الثاين: فهو الذي وقع خالف العلماء 

فكانوا  عمران،  اآل  �صورة  من  الفة  ال�صَّ الكرمية  الآية  يف  للوقف  تبعًا  حقيقته،  اإدراك  يف 

على قولني: الأّول يوجب الوقف قراءًة ومعًنى عند لفظ اجلاللة، وهو ما �صّمي بذهب 

، ومفاده التوّقف عند املت�صابهات واإمرارها على مراد اهلل من دون اخلو�ص يف 
)4(

َلْف( )ال�صَّ

تف�صريها اأو تاأويلها، ورّدها اإىل علم اهلل مع الّت�صليم الّتام ب�صمونها، ومن ثّم يكون مرجع 

ب الأّول الذي ا�صتاأثر اهلل بعلمه ا�صتئثاراً تاّمًا. هذا ال�رضب اإىل ال�رضّ

))( من عّده من املبهمات عرّب عن ذلك بعرفة الأجنا�ص دون الأعيان، ينظر مباحث يف مبهمات القراآن - 8)، ومن مل 

من  وال�ّصيوطي  واجلويني  مالك،  الإمام  اأ�صحاب  بع�ص  ومنهم  اأي�صًا  ال�صالف  القيد  مع  مطلقًا  اخلو�ص  اأجاز  ل  يف�صّ

ال�ّصافعية اإذ اأجازوا اخلو�ص يف تعريف الروح ينظر: �رضح ال�صاوي على جوهرة التوحيد، 64)، فما بعدها، )وكرهه(.

))( الروم )-4.

))( ينظر تف�صري هذه الآيات عند الزخم�رضي يف الك�ّصاف: )/)45، ومنه قوله: )وهذه الآية من الآيات ال�صاهدة على �صّحة 

النبّوة، واأن القراآن من عند اهلل لأنها اإنباء عن علم الغيب الذي ل يعلمه اإّل اهلل( اهـ.

)4( البحر املحيط، الزرك�صي، )/450، والكايف الوايف، اخلّن: 6))، واختاره جمهور العلماء وعليه املعّول.
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معنى هذه  اخلو�ص يف  ومفاده جواز  )اخَلَلف(،  �صّمي بذهب  ما   :
)((

الثاين واملذهب 

الآيات املت�صابهة ب�رضب من التَّاأويل ميليه ال�ّصياق القراآيّن على ما يليق بتنزيه احلّق له العّزة 

الأّول  ال�رضب  من  الق�صم  هذا  ينماز  ثّم  ومن  خلق،  مما  �صيٍء  اأّي  م�صابهة  عن  والكربياء 

م�صتقالًّ بنف�صه.

واأّما املحكم فكان ب�صبب ات�صاله بالأحكام، ميدانه ِعْلَما اأ�صول الفقه والفقه، فق�صمه 

العلماء مفّرعني تق�صيماٍت كثريًة - لعّل ذكرها يخرج البحث عن �صمت الإيجاز -، وغاية 

تهم يف ا�ستنباط الأحكام  الأمر اأّنهم درجوا يف هذا التق�سيم على نحو ي�سّهل عليهم مهمَّ

من الن�ّص القراآيّن الكرمي، وهي �صوابط ا�صتنوها مثابًة اإىل ا�صتخراج احلكم، متنع غري اأهل 

العلم من التخّر�ص والتاأيّل على كتاب اهلل عّز وجل. وال�صفوة اأّن هذه التق�صيمات ترجع 

.
)((

يف جمملها اإىل اأّن احلكم ميكن اأن ي�صتفاد من الن�ّص

ّلم التق�صيمات من الوا�صح اإىل الغام�ص،  واحلقيقة التي تربز هنا اأّن العلماء تدّرجوا يف �صجُ

))( ينظر البحر املحيط والكايف الوايف، وتاأويل م�صكل القراآن، ابن قتيبة، )حت: �صيد �صقر(: 98-99، واختاَره.

))( ما ذهب اإليه الأ�صوليون ميكن اإجماله بالرت�صيمة التالية:

لفظ مو�صوع ملعنى      

حمتمل لغري ذلك املعنى  ل يحتمل اإّل ذلك املعنى     

    )الن�ص(

    »اأحكم املحكم« 

احتمال املعنيني على           

ال�صوّية )م�صرتك( مرجوح    راجح بالن�صبة اإىل املرجوح     

بالن�صبة اإليهما جميعًا )موؤّول(                    )ظاهر(  

                       وبالن�صبة لكّل واحد منهما

)مت�صابه(            )حمكم(        

والرت�صيمة من: الّرازي يف الّتف�صري الكبري، مج4: ج)/ )4)، وهو نف�صه تق�صيم اجلويني يف الربهان، وذكره ال�ّصيوطي   

يف الإتقان: )/8، وعليه جلُّ الأ�صوليني.
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من  وجوهًا  يحتمل  ل  الذي  ؛ 
)((

املحكم باأحكم  تبداأ  لَّم  ال�صُّ هذا  من  الأوىل  فالدرجة 

التف�صري، والدرجة الأخرية هي املت�صابه الذي ل يعلم تف�صريه اإّل اهلل، مروراً باملت�صابه الذي 

يو�صل اإليه ب�رضب من التَّاأويل، وبناًء على هذا فاإّن القراآن الكرمي يتدّرج يف ن�صو�صه من 

الو�صوح اإىل الغمو�ص، ولي�ص العك�ص؛ اأي اإّن الوا�صح يكون دلياًل اإىل الغام�ص، ويقع منه 

موقع املقّدمة التي تف�صي اإىل النتيجة، ولذا فقد كان املبداأ الذي و�صعوه متجاوبًا مع هذه 

، اأي تف�صري الغام�ص بالوا�صح، 
)((

احلقيقة، فقد اتفقوا على �رضورة رّد املت�صابه اإىل املحكم

املتلّقي الذي مل يجتز بعدجُ مرحلة   ينظر 
)((

{ ففي قوله تعاىل - مثاًل -: {

لَّم بقفزة  ال�صُّ اأعلى درجات  اإىل  اأن ي�صل  يريد  الكرمي، كمن  الّن�ص  َيْخرَبه يف  املحكم ومل 

واحدة، فينظر من ثمَّ يف الن�ّص الكرمي مف�صوًل عن ال�ّصياق العام الذي ينتظم القراآن الكرمي 

وحدًة فكريّة، ليقع يف فهمه اأّن هلل تعاىل يداً، وهذه اليّد و�صعت فوق اأيدي الذين بايعوا 

  حتت ال�صجرة، تعاىل اهلل عن ذلك علّواً كبرياً.
ّ
النبي

ولكّن املتلّقي الذي تدّرج تدّرجًا �صليمًا يف �صّلم فهم الّن�ص القراآيّن، تبدو اأمامه القاعدة 

التي ا�صتقاها العلماء من الن�ّص القراآين نف�صه، وهي رّد هذا املت�صابه اإىل حمكم قوله تعاىل: 

، فينحو بفهمه نحو اأحد اتاهني: اإّما الّت�صليم بظاهر الآية ورّد 
)4(

{ }

التاأويل،  اإىل  يفزع  اأن  الأ�صلم، واإما  ال�صلف  اإىل علم اهلل عّز وجّل، وهو مذهب  الكيفّية 

.
)5(

وذلك بح�صب ما يقت�صيه ال�صياق مع التنزيه الكامل

كروا جملًة على التَّدّرج يف التَّق�صيم على هذه ال�ّصاكلة، ينظر - مثاًل - اجلويني يف الربهان واخلن يف  ))( درج الذين ذجُ

الكايف الوايف: املوا�صع ال�ّصالفة.

))( الربهان يف علوم القراآن، الزرك�صي: )/))، والتف�صري الكبري، الّرازي: مج4/ ج)/46).

))( بع�ص اآية - الفتح: 0).

)4( بع�ص اآية - ال�صورى: )).

)5( تنظر م�صاألة تاأويل مثل هذه الآيات يف اأ�رضار البالغة، اجلرجاين: 58) فما بعدها، وتف�صري الك�ّصاف للزخم�رضي عند قوله 

} 8/4)) فما بعدها، وروح املعاين لالآلو�صي: 6)/)5) فما  تعاىل يف �صورة الّزمر مثاًل: {

بعدها، وله تف�صيل ح�صٌن جّداً.
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فالإ�صكال الذي يبدو يف الن�ّص يكون حلُّه يف الّن�ص نف�صه؛ اإذ يقّدم مفاتيح متّكن متلقيه 

من الولوج اإىل غوام�صه وحّل رموزه وك�صف اأ�رضاره مع حركة ذهنّية لطيفة تتمّثل يف ربط 

املقّدمات بالّنتائج فح�صب.

را�صات التي قامت حول الّن�ص القراآين الكرمي مل تكن متوّجهة اإليه  وعلى هذا فاإّن الدِّ

رّداً على اإبهاٍم فيه؛ با هو انغالٌق ذاتي، واإمنا هي متوّجهة نحو متلّقي هذا الّن�ص، لتاأخذ 

َدام مع الّن�ص يناأى به  بيده حّتى يجتاز �صّلم الو�صوح والغمو�ص من دون الوقوع يف �صِ

عن مراده.

وكان من التَّ�صاوؤلت التي ترّتبت على ما تقّدم ذكره من وجود )الغام�ص( فكرّيًا يف 

ه اأّن احلّق تبارك وتعاىل اأراد  الن�ّص القراآين الكرمي، ما ذكره غري واحٍد من العلماء، وَمَفادجُ

 فلماذا اإذاً 
)((

{ البيان والهدى لعباده، واأمَر بذلك ر�صوله يف قوله: {

ا�صتمل القراآن على املت�صابه؟

احًة  �صَ توىّل العلماء الرّد على هذا الإ�صكال، فعّددوا جمموعة من احِلكم التي راأوا فيها مجُ

عن مثل هذا الت�صاوؤل، وِحْكَمًة بالغًة لورود مثل ذلك الغمو�ص يف الن�ّص القراآين، وكانت 

ه كالمهم  هذه احلكم تدور - يف جمملها - على فلكني: فلك الّن�ص وفلك املتلّقي، فقد توجَّ

اإىل انتماَءْين للن�ص القراآين با هو ن�ّص حامٌل لفكر ومنهج: الأّول منهما انتماوؤه اإىل نظام 

لغوي احتواه ونزل على َوْفِقه، هو الّنظام اللغوي العربي، وهو متوّجه يف اإعجازه اإىل متلّق 

عربي من موا�صعاته - تبعًا لنظامه الذي يتمّيز بثنائية احلقيقة واملجاز - اأنه ي�صتثريه ويعجبه 

اأن يكون الّن�ص مرتاوحًا بني الو�صوح والغمو�ص.

ومن ثّم كانت م�صاألة الغمو�ص القراآين كامنًة وراء اإمكانات القراآن الكرمي داخل هذا 

النظام الذي احتواه، واملجالت التي اأف�صحها اأمام متلّقيه يف هذا الّنظام، فابن قتيبة بعد 

ت�صاوؤله عن حكمة ورود املت�صابه واملحكم اأي )الغام�ص والوا�صح( يف القراآن الكرمي يرّبر 

))( بع�ص اآية - النحل: 44.
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هذا من خالل انتماء الن�ص القراآين اإىل النِّظام العربي، ونزوله على وفق ما يتيحه هذا النظام 

ِباإِْنزاِل املت�صاِبِه يف القراآن، َمن  من اإمكانات اإزاء متلقيه اإذ يقول: )واأّما قولهم: ماذا اأراَد 

َدى والتِّبيان؟ فاجلواب عنه: اأّن القراآن نزل باألفاِظ الَعَرِب وَمَعاِنْيها  اأراد بالقراآِن ِلِعَباِده الهجُ

واإغما�ِص  ال�ّصيء،  اإىل  والإِ�َصارِة  والتَّوكيد،  والإَِطالِة  ار  والْخِت�صَ الإيجاز  يف  وَمَذاِهِبها 

ِْب الأمثاِل ملا َخِفي، ولو  بع�ِص املعاين حتى ل َيْظَهر عليه اإّل اللَِّقن، واإِْظَهاِر بع�صها و�رضَ

ل  التََّفا�صجُ لَبَطَل  الَعامِل واجَلاِهل،  ي�صتوي يف معرَفِته  وفًا حتى  َمْك�صجُ َظاِهراً  راآن كّله  القجُ كان 

القول،  من  بدعًا  لي�ص  الكرمي  فالقراآن   .
)((

اخَلواِطر( وَماَتِت  امِلْحنةجُ  و�َصَقَطِت  الّنا�ص،  بني 

 الوا�صع، اأتاح التحّرك يف اأثناِء هذا الّنظام، )فلو كان كّل 
ّ
وانتماوؤه اإىل الّنظام البيايّن العربي

اِئَل الأ�صياِء  ، لأّن َف�صَ
ٌّ

 ول َجِلي
ٌّ

َتَعّلم، ول َخِفي لوِم �صيئًا واحداً، مل َيْكن عاملٌ ول مجُ فّن من العجُ

، ولذا فاإّن الغمو�ص القراآيّن جانٌب من جوانب 
)((

) يجُْعَرفجُ بال�رضَّ تجُْعَرفجُ باأ�صَداِدها فاخَلرْيجُ 

متّيز الّن�ص القراآين داخل هذا النِّظام؛ بل هو مما يحفظ للقراآن الكرمي احرتامه وتقديره يف 

البيئة اللُّغوّية والأدبّية التي احتوته، وما �سقوُط املحنة التي اأ�سار اإليها ابن قتيبة اإل اإ�سارٌة اإىل 

اأبرز الآيات التي تدّل  اأن و�صوح الّن�ص يعني �صقوطه وتهافته يف اأعني متلقيه، ولعّل من 

على ذلك، اأّنه مل يجُ�صمع عن اأحٍد من الّطاعنني على الّن�ص القراآيّن، َطَعَن فيه من ِقَبِل احتوائه 

على هذه الآيات املت�صابهات، فكان هذا ي�صي باأّن العرب كانت تنتظر من الّن�ص الفخامة 

تتمّثل يف  التي  اأدواته  اأهّم  اإىل  قتيبة  ابن  اأ�صار  الذي  والتمّيز  الفكرية  م�صامينه  والقّوة يف 

غمو�ص بع�صه وو�صوح بع�صه الآخر.

حّده  وما  والغمو�ص(،  )الو�صوح  ثنائّية  فاإّن  ثّم  ومن  دائمًا،   ٌ حا�رضِ املتلّقي  اأن  كما 

اأّن النتقال فيه يكون من الوا�صح اإىل الغام�ص - وهذا ملموٌح يف كالم ابن  العلماء من 

ِكَر -، كان هذا حمّفزاً للمتلقي لإحياء خاطره، وتطوير معرفته، فالزرك�صي بعد  قتيبة الذي ذجُ

))( تاأويل م�صكل القراآن، ابن قتيبة: 86، وينظر موقف اجلويني يف الربهان: )/5)4، اإذ اكتفى بالإ�صارة اإىل اأن ال�رضع ل مينع 

ذلك، ول يحيله العقل.

))( تاأويل م�صكل القراآن، ابن قتيبة: )8.
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اأن ت�صاءل الت�صاوؤل ذاته يقول: )واجلواب اأّن له فوائد: اأحدها احلثُّ للعلَماِء على الّنظر فيه 

ه، والَبحِث عن دقائِق َمَعاِنيه؛ فاإّن ا�صِتْدَعاَء الِهَمِم ملعرفِة ذلك من  املجُوِجِب للِعْلِم بغواِم�صِ

.
)((

َرْب( اأعظم القجُ

وكان للعلماء يف بيان حكمة ورود الغام�ص والوا�صح �صبيٌل اأكرث �صموًل واأكرث عمقًا 

وتغلغاًل؛ اإذ يكون التاأكيد ثمة على اجلانب الفّني اإىل جانب الأثر املعريف، وقد متّثل ذلك 

 للغمو�ص والو�صوح املرتاوح يف الن�ّص وقد بنّي ذلك الإمام العلوّي 
ّ
يف درا�صة الأثر النف�صي

ه َبالغًة،  ْبَهمًا فاإّنه يجُِفيدجُ َد اإذا َوَرَد يف الَكالِم مجُ وجُ راز عند قوله: )اعلم اأّن املعنى املَق�صْ يف الطِّ

امع له يذهب  مَع على ِجَهِة الإبهام فاإّن ال�صَّ بجُه اإعجابًا وَفَخامًة، وذلك اإذا َقَرع ال�صَّ ويجُْك�صِ

، ويقول الدكتور ع�صام ق�صبجي مو�صحًا هذه ال�صمة يف املتلّقي 
)((

يف اإِْبَهاِمه كّل َمْذَهْب(

املعاين ما  الّتام، وَخرْيجُ  الغمو�ص  ينفر من  الّتام مثلما  الو�صوح  ينفر من  ْهَن  الذِّ )اإّن  عاّمة: 

دة، واإمنا هي تبتغي بني  َعقَّ ْبَتَذَلٌة ول هي مجُ مو�ص، فال هي مجُ ٌء من الغجُ
ْ
وَحَها �َصي �صجُ َخاَلَط وجُ

.
)((

ذلك �َصِبياًل ميّكنها من التَّلِميح دون التَّ�رضيح(

وال�صفوة اأّن الغمو�ص يف الن�ّص ل يطلب لذاته، اأو ملراعاة بيئة معّينة هي البيئة العربّية 

بل اإنه جاء مراعاًة ل�صمة م�صرتكة يف اجلن�ص الب�رضّي عاّمًة.

كر،  هذا عن النتماء الأّول للّن�ص القراآين، واأّما النتماء الثاين فال يبعد كثرياً عن الذي ذجُ

اإل اأّنه منوٌط بطبيعة الّن�س نف�سه، وذلك ملموح من خالل حّد الإفهام ذاته، فقد ق�سمت 

وهي  الإعالمّية،  بيعِة  الطَّ ذو  الّن�ص  هو  )الأّول  نوعني:  اإىل  طبيعتها  جهة  من  الن�صو�ص 

وَدَها، وهي من ثّم تعتمد على الو�صوح التاّم  َح الّدللة وحمدجُ طبيعة يكون الّن�ص فيها وا�صِ

بيعة الأدبّية، وهذا تختلف فيه املعايري  داءة؛ واأّما الثاين فهو الّن�ص ذو الطَّ معياراً للَجْوَدة والرَّ

))( الربهان يف علوم القراآن، الزرك�صي: )/5)،  ومعرتك الأقران يف اإعجاز القراآن، ال�صيوطي: )/58)، والعبارة مطابقة 

للزرك�صي.

))( الّطراز، العلوي: )/44.

))( اأ�صول النقد العربي القدمي، د. ع�صام ق�صبجي: )6).
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بيعتني يف اآٍن معًا،  ، والّن�ص القراآين حامٌل للطَّ
)((

 الذي ينتمي اإليه(
ّ
باختالف النَّوع الأدبي

 م�صبع بلغة ت�صويريّة 
ّ
فهو من جهٍة كتابجُ هدايٍة واأحكام، وهو يف الوقت نف�صه ن�ّص اأدبي

غايتها الإعجاز، ولذا فاإّن م�صاألة الغمو�ص والو�صوح تغدو يف هذا ال�صياق م�صاألة جدلّية 

ون�صبّية، على اأّن املبداأ العامَّ الذي ينتظم القراآن الكرمي - والذي �صار وا�صحًا - هو اأّن 

مو�ٌص اإيجابي، يقّدم الإ�صكال وحّله معه، ويكون الّن�ص مفتوحًا على جمالت  ه غجُ غمو�صَ

رحبة يف الِفْكِر والَفّن.

وعلى وفق هذا الفهم يكون الّن�ص القراآين الكرمي ذا درجات متفاوتٍة يف الفهم، فال هو 

ْغِرَقٌة يف اأدبّيتها اإىل حّد النغالق والرمزّية،  للة، ول هو ر�صالٌة مجُ ر�صالة اإعالمّية منتهيةجُ الدِّ

فكّل جزء من اأجزائه له م�صتويات من التك�ّصف ل تناق�ص بينها ول اختالف، لأّن املعنى 

واحد واملرجعّية واحدة؛ وهي اإمكانات الّنظام البيايّن الوا�صعة، واإمكانات العقل التي ل 

باأّن )معانيه م�صوغٌة  اأنه يخت�صُّ  القراآين  ثّم فقد كان وجه من وجوه الإعجاز  ّد، ومن  َ حتجُ

وعلى  وثقافاتهم،  مداركهم  اختالف  على  جميعًا  الّنا�ص  بها  يجُخاَطَب  اأن  لجُحجُ  َي�صْ بحيث 

ولكنَّ  حال  كّل  على  واحٌد  املعنى  اأّن  مع  علومهم  تطّور  ومع  وبلدانهم  اأزمنتهم  ِد  تباعجُ

))( تقف خلف اإمكانات الّلغة، وبح�صب ما اأوتي املتلّقي من 
مقًا وجذوراً( له �صطحًا وعجُ

ل الذي يحيل  مقدرة فكريّة وموؤهالت علمّية يتغلغل يف مرامي الّن�س، �رشَط َتْرِك التمحُّ

على التَّناق�ص والختالف املنّزه عنهما كتاب اهلل جّل ذكره.

} قائل:  من  عّز  قولـه  ذلك  ومثــال 

.
)((

{

فهذه الآية الكرمية ت�صف كالًّ من ال�ّصم�ص والقمر بعنيني لهما �صطٌح وعمٌق وجذور، 

))( يف مفهوم الّن�ص »درا�صة يف علوم القراآن«، د. ن�رض حامد اأبو زيد: )))، وينظر الّلغة والإبداع، د. �صكري عّياد: 5) 

فما بعدها.

))( اأح�صن احلديث، د. حممد �صعيد رم�صان البوطي: 99.

))( الفرقان: )6.
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ياء اإىل الأر�ص، وهو معنى �صحيح يدّل  طح فاإّن كالًّ من ال�ّصم�ص والقمر يبعثان ال�صّ فاأّما ال�صَّ

عليه التعبري املبا�رِض لالآية الكرمية، وهو متاٌح لكّل ذي عينني مب�رضتني.

م�ص تمع اإىل الّنور احلرارة، ولذا �صماها  واأّما العمق: فاإّن الآية الكرمية تدّل على اأّن ال�صَّ

باإ�صناد  اكتجُفي  ولذا  فيه،  حرارة  ل  �صياًء  فيبعث  القمر  اأّما  )�رضاجًا(،  وتعاىل  تبارك  احلّق 

ال�صياء اإليه، وهو �صحيح اأي�صًا، ول تناق�ص بينه وبني املعنى الأّول، بل هو دائرة اأو�صع من 

الدائرة الأوىل؛ حتتويها وتزيد عليها.

�صياء  من  عليه  ينعك�ص  با  ي�صيء  مظلم  َجْرٌم  القمر  اأّن  فيتمّثل يف  اجلذرّي  املعنى  اأّما 

عليها  انعك�ص  اإذا  منرية  غرفٌة  يقول  فالقائل  اإليه،  بالن�صبة  بال�رضاج  �صبَّهها  التي  ال�ّصم�ص 

�صوء ال�رّضاج، ول يقال: َقَب�ٌص منري؛ اإذ النور ينبعث من حقيقته وداخله، بل يقال: َقَب�ٌص 

.
)((

م�صيء

الأمر  مدار  ولكّن  يتغرّيا،  مل  ثابتان  احلامل  والّن�ص  املحمول  املعنى  اأّن  يالحظ  وههنا 

وهذه  الفهم،  يف  متعددة  درجات  موئل  جعلته  الّن�ص  داخل  متاحًة  اإمكاناٍت  هناك  اأّن 

ابق، واملتلّقي هو الّطارئ عليه،  الدرجات نابعٌة من الّن�ص نف�صه، وكامنة فيه؛ لأّنه هو ال�صَّ

وّيات قابلٌة للّتطوير والإ�صافة؛ فما قيل لي�ص -  واأمر اآخر وهو اأّن هذه الحتمالت وال�صَّ

اإّن املجال ل يزال متَّ�صعًا لفهم جديد و�صويّة  اإليه الآيات، بل  �رضورًة - هو كّل ما ت�صري 

جديدة حتتوي تلك الدرجات وت�صيف اإليها.

ن�صبّية وجدلّية يف  �صمة  بدرجاته وجمالته  والغمو�ص(  )الو�صوح  اأّن  الأمر  وخال�صة 

اآٍن معًا من �صمات الّن�ص القراآين الكرمي، اإذ يكون الّنظام الّدليل للّن�ص معتمداً بع�صه على 

الّن�ص يف  الغمو�ص ل يعني انغالق  اإزاء متلقيه، فيف�رّض بع�صه بع�صًا، فالنزوع نحو  بع�ص 

وجه متلقيه، كما اأّن الو�صوح لي�ص ت�صطيحًا للّن�ص ولي�ص نزعًا خل�صو�صّيته الفكريّة ومتّيزه، 

كما اأّن يف القراآن الكرمي �صويّات لغويّة خمتلفة ترتاوح يف الفهم بني )الإعالمّية( و)الأدبّية(، 

))( التعليق على الآية الكرمية م�صتًقى من اأح�صن احلديث للبوطي: )0) )بت�رّضف ي�صري(.
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غايتها اإن�صاء تفاعل متمّيز مع املتلّقي.

ومن ثّم كان الغمو�ص القراآين غمو�صًا اإيجابّيًا يحفظ على الّن�ص احرتامه وهيبته، وياأخذ 

الّن�ص يقّدم  الّزمان واملكان، وما دام  الوقت نف�صه بيد متلقيه نحو جمالته املطلقة يف  يف 

الإ�صكال ويقّدم حّله يف اآٍن معًا، فو�صفه بالغمو�ص الذي يعني الإنغالق لي�ص �صحيحًا، 

وكذا و�صفه بالو�صوح الذي يعني ال�صطحّية والتهافت، بل اإّنه يف موقع متو�ّصط بني هذا 

باأّنه  تذّكره  لطيفة  حركًة  ذهنه  حتريك  اإىل  متلقيه  يدعو  الذي  الغمو�ص  وذاك  الو�صوح 

اإن�صان، وحترتم فيه اإن�صانّيته وعقله.

ورة �لفنيّة يف �لنّ�ص �لكرمي: �ملطلب �لثالث - )�لو�سوح و�لغمو�ص( يف بناء �ل�سّ

اوية   للتمكني الكامن بني حّدي البالغة وحَمْ�ِص الإبانة حجر الزَّ
ّ
كان الأ�صا�ص الإفهامي

اأهّمها جانب من جوانب  التي كان من  روحات؛  الطُّ قليل من  النّقاد نحو غري  لنطالق 

الّت�صبيه،  يف  �صيما  ول  للمعنى،   
ّ
الوهمي اأو  احل�ّصي  التمثيل  ميدان  وهو  الأدبّية،  العملّية 

واإخراج الأغم�ص اإىل الأو�صح عندما يكون امل�صّبه به ح�صّيًا، ولزم ذلك من الو�صوح يف 

البناء الفّني لل�صورة، اأو العك�ص؛ اأي اإخراج الأو�صح اإىل الأغم�ص عندما يكون امل�صّبه به 

، ثم بعد ذلك قدرة املتلّقي على ا�صتخال�ص 
ّ
معنويًّا، ولزم ذلك من الغمو�ص يف البناء الفني

املعنى من بنية الّن�ص اأو اإخفاِقِه يف ذلك اإزاء ن�ّص منغلٍق ومعّقد بنيويًّا.

القراآن  علوم  ميدانه  القراآين  للّن�ص  الفكري  البناء  يف  والو�صوح  الغمو�ص  كان  واإذا 

ة، فاإّن الغمو�ص والو�صوح يف البناء الفّني ميدانه النقد الأدبي. الكرمي خا�صّ

�أوًل - مو�قف �لنّقاد من �لبناء �لفنّي لل�سورة �لأدبيّة يف �سوء م�ساألة )�لو�سوح و�لغمو�ص(:

 واأحكامه يجد نف�صه - بدًءا 
ّ
لعّل الدار�ص لهذه الق�صّية يف �صوء معطيات النقد الأدبي
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تيارين كبريين، مّثل الأّول منهما التاه الذي مييل نحو تف�صيل احل�صّية اخلال�صة  اأمام   -

التي تجُعنى باإخراج الأغم�ص اإىل الأو�صح ا�صتناداً اإىل معطيات احل�ّص املجّرد، وقد مّثل هذا 

ل يف النقد العربي القدمي، وربا كان  التوّجه غري قليٍل من الّنقاد، بل اإنه كان التاه املف�صّ

َتَلّق افرت�صه الّنقاد ا�صتناداً اإىل جمموعة من املعطيات املعرفّية  تف�صيل هذا التوّجه خدمًة ِلـمجُ

ها،  اِئَقِة العربّية العريقة التي ت�صف ما تقع عليه حوا�صُّ التي بدت لهم اإرثًا من موروثات الذَّ

وتاألف مثل هذا الو�صف، فعّلقوا القيمة التي تكون للن�صو�ص بدى اّت�صاعها لرغبات هذا 

امع املتلّقي اأكرث  ، ومن ثّم كان هذا مدعاة اإىل الهتمام بال�صَّ
)((

املتلّقي، اأو ان�رضافها عن ذلك

من القائل املبدع، حتى غدا هذا الهتمام عرفًا ماألوفًا درج عليه معظم النّقاد، فكان هناك 

ورة اأمام املتلّقي عيانًا، فقد ثبت وحتقق- كما يقول ابن الأثري- )اأّن  حر�ٌص على متثيل ال�صُّ

بالتخييل والت�صوير،  ال�ّصامع  الغر�ص املق�صود يف نف�ص  اإثبات   هي 
ّ
فائدة الكالم اخلطابي

.
)((

حتى يكاد ينظر اإليه عيانًا(

 مبّكرًة، وكان من امل�صّوغات التي 
ّ
 بالت�صوير احل�ّصي

ّ
ولذا فقد كانت عناية النقد العربي

النّقاد اإىل هذه العناية، والتنويه بهذا الّنمط من الّت�صوير قاعدًة ل يح�صن اخلروج  دفعت 

 و�صوحًا، مما يجُ�صهم يف 
ّ
عليها، اأنهم وجدوا اأّن ال�صورة احل�صّية متنح الّن�ص يف تركيبه الفّني

عملّية الإفهام اإ�صهامًا متمّيزاً؛ ذلك لأنها اأقرب اإىل ذهن املتلّقي، اإذ ي�صتطيع حتليل املعنى 

بع..،  وز فيها من ِجَهِة الطَّ ق احلوا�ّص، اأو املَْركجُ رجُ
والتفاعل بالن�ص، )فالعلمجُ املجُ�ْصَتفادجُ من طجُ

.
)((

ة وال�ْصِتْحكام وبجُلوِغ الّثَقة( ل املجُ�ْصَتفاد من ِجَهة النَّظر والِفْكر يف القوَّ َيْف�صجُ

اأّكده الدكتور ع�صام ق�صبجي بقوله: )اإّن من الع�صري  اإليه ما  ومّما هو حقيٌق باأن ي�صار 

معرفة ما اإذا كان النّقاد قد ا�صرتطوا الو�صوح رغبة يف الّت�صوير احل�ّصي، اأم ا�صرتطوا الّت�صوير 

))( ينظر: جمالّية الألفة، د. �صكري املبخوت: 5).

))( املثل ال�صائر يف اأدب الكاتب وال�صاعر، ابن الأثري اجَلْزِرّي، )حت: احلويف وطبانة(، )/88.

))( اأ�رضار البالغة، اجلرجاين، )حت: حممود حممد �صاكر(: ))).
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.
)((

احل�ّصي رغبة يف الو�صوح، اأي معرفة اأّي من ال�رضطني ا�صتجُقَّ من الآخر، وبجُِنَي عليه(

ورة الفّنية  ِ ال�صُّ ومهما يكن فقد جاءت درا�صة النّقاد الذين وقفوا ذلك املوقف لعنا�رضِ

هو:   - ّمايّن  الرُّ عند   - البيان  فيه  يقع  الذي  فالت�سبيه  ال�رشط،  هذا  مع  مّت�سقًة  وو�َساِئلها 

، وذا ابن �صنان اخلفاجي ين�ّص على اأّن 
)((

)اإخراججُ ما ل تقعجُ عليه احلا�ّصة اإىل ما تقعجُ عليه(

 الذي ل يجُْعتاد، بالّظاهر املح�صو�ص املجُْعتاد، فيكونجُ 
ّ
�ْصِن التَّ�صبيه اأن متثَِّل اخلفي )الأ�صَل يف حجُ

.
)((

�ْصنجُ هذا لأجِل اإي�صاِح املعنى وبياِن املجُراد( حجُ

وبناًء على هذا فقد كان ال�صتح�صان وال�صتقباح واحلكم بالنجاح اأو الإخفاق مرتبطًا 

بدى جناح املبدع يف اإي�صال املعنى من خالل ما تت�رّضف فيه العينان، واإذا كان هناك اأ�صٌل 

ن من الت�صبيهات فال بّد من وجود اأ�صل اآخر - على وفق هذه النَّظرة - يحدد  يحّدد احَل�صَ

القبيح منها، وهو بال�رضورة �صيكون على عك�ص هذه القاعدة، وهذا ما يجُظَفر به عند ابن 

اأقّل تقدير - هذا  اأو هكذا يبدو على  ر�صيق القريواين، الذي ينقل عن الرّماين م�صّلمًا - 

ويقّربان  ح،  الأَو�صَ اإىل  الأَْغم�ص  يجُخرجان  جميعًا  وال�صتعارة  )التَّ�صبيهجُ  يقول:  ال�صابط، 

ّمايّن يف كتابه - قال: واْعَلْم اأن التَّ�سبيه على �رشبني، ت�سبيٍه ح�سن  الَبعيَد - كما �رَشََط الرُّ

نجُ هو الذي يجُخرج الأغم�ص اإىل الأو�صح، فيفيدجُ َبَيانًا، والت�صبيه  وت�صبيٍه قبيح، فالتَّ�صبيه احَل�صَ

الَقِبيح ما كان على ِخالِف ذلك، قال: و�رَضْحجُ ذلك اأّن ما َتَقعجُ عليه احلا�ّصة اأو�صح يف اجلملة 

اَهدجُ اأو�صح من الَغاِئب، فالأّول يف العقل اأو�صحجُ من الّثاين، ثم  مما ل تقع عليه احلا�ّصة، واملجُ�صَ

:)4(
عاب على بع�ص �صعراء ع�رضه قوَله

))( اأ�صول النقد العربي القدمي، د. ق�صبجي: )6)، وله تف�صيل ح�صن يف م�صاألة الو�صوح والغمو�ص: �ص/)4) فما بعدها.

))( ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن، »الرّماين«: 5).

))( �رّض الف�صاحة، ابن �صنان اخلفاجي، )حت: �صعالن(: 46).

)4( البيت من مقطوعة يف �صّتة اأبيات يف: الّديارات، ال�ّصابجُ�صتي، )حت: عواد(: 6)، ))، من�صوبًا اإىل الّنا�صئ الأكرب برواية:

الوعـ مثلما  ــِه  ــدِغ �ــصجُ ــدُّ  �ــصِ ه  الوعيدخـــدُّ �ــصــدُّ  اخــتــربت  مــا  اإذا  ــد  ـ

        وهو لي�ص يف الّنكت، ولعّل القريوايّن ينقل عن غري هذه الر�صالة، اأو عن ن�صخة غري التي اعتمدها حمققا الكتاب، ينظر 

دغ: جانب الوجه من العني اإىل الأجُذن. كالم املحّققني يف: 8))، وال�صُّ
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ال��َوع��� ِمْثلما  َخ����ّدِه  ِم��ْث��ُل  ��ْدُغ��ه  ال��َوع��ي��ِد���سُ ��دُّ  ���سِ اْع���تَ���َ�َت  م��ا  اإِذا  ���د 

، فال�صورة 
)((

من ِقَبل اأنه �صّبه الأو�صَح بالأْغَم�ص، وما تقع عليه احلا�ّصة با ل تقعجُ عليه(

احل�صّية كما راأى النّقاد - ممثلني بابن ر�صيق - كانت حتّقق احلّدين الّلَذْين حّدهما النّقاد 

لالإفهام املتمّيز حتقيقًا مبا�رِضاً، فكانت م�صتجيبًة ملعطيات الَفْهم )الإبانة( لقربها من العقل، 

بب�صاطٍة  لأنها  للبالغة،  املعياريّة  الفنّية  النظرة  ملقت�صيات  ه  نف�صِ الآِن  م�صتجيبة يف  وكانت 

 ِللُّغة املعتادة.
ٌّ

ا�صتعماٌل فّني

وقد دعم هذا التوجه اأنهم نظروا يف القراآن الكرمي - معِدِن البالغِة وم�صدرها الأّول 

ور القراآنّية، مما دعاهم - كما �صبقت الإ�صارة -  - فالحظوا اأّن احل�صّية تكاد ت�صتغرق ال�صُّ

اإىل عّدها قاعدًة ينطلق منها املبدعون اإىل اإبداع ن�صو�صهم، وينطلق منها النّقاد نحو حتليل 

هذه الّن�صو�ص، على اأّن اإخال�ص بع�ص النّقاد لهذا املبداأ دعاهم اإىل �صيء من احَلَرج عندما 

، من مثل 
)((

 يف بنائها الفني
ّ
اأمام �صوٍر قراآنّية ل تعتمد على ما هو مرئي اأنف�صهم  وجدوا 

وقوله   
)((

{ } تعاىل:  قوله 

اأّن  واحلّق   
)4(

{ } تعاىل: 

احل�صّية،  نحو  ه  التوجُّ هذا  ِلَلْجِم  كافيًا  كان  اخليالّية  ال�صور  هذه  ملثل  القراآين  ال�صتعمال 

فكان مبداأ احل�صّية والعتياد الذي اعتمده النّقاد - كما هو مالحظ عند ابن �صنان - غري 

ه  ومت�صُّ التوّجه،  هذا  تنق�ص  الآنفة  الكرمية  الآيات  كانت  ثم  ومن  به،  م�صّلم  وغري  كاٍف 

الّزقوم،  �سجرة  من  كاًل  لأّن  باملنظور؛ وذلك  الت�سبيه  تعّلق  ا�سرتاط  اأ�سوله من حيث  يف 

وروؤو�ص ال�صياطني يف الآية الأوىل، وامللك الكرمي يف الثانية ل تقع عليه احلا�ّصة، وهذا ما 

ملبداأ احل�صّية مدعاًة لفرتا�صات  بع�صهم  اإخال�ص  يقفون وقفة طويلة، فكان  النّقاد  جعل 

))( العمدة يف حما�صن ال�صعر واآدابه، القريواين، )/489.

))( �صياأتي و�صيكًا تعليق النّقاد على الآية الكرمية املذكورة ومناق�صته.

))( ال�صافات: 64.

)4( يو�صف: )).
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ورة وتاألُّقها �صيئًا ما. وتاأويالت �صّتى نّغ�صت على فنّية ال�صّ

�صاَهٍد  مجُ اأقرِب  منزلة  ل  ويجُنزَّ الت�صبيه  هذا  يجُردَّ  باأن  املبالغة  عماده  افرتا�ٌص  اأّولها:  وكان 

 اأو اأن يعّد هذا من باب 
)((

حم�صو�ص اّدعاًء حتى ي�صح ت�صبيه املح�صو�ص به من طريق املبالغة

.
)((

قلب الت�صبيه للغر�ص نف�صه

وكان ثانيهما: يعتمد على رّد الت�صبيه اإىل احل�ّص اخلال�ص ح�صمًا للق�صّية، ومن هنا فقد 

ورة، واأّن ثمره ي�صّمى )روؤو�ص  قيل: اإنَّ �صجر الزّقوم �صجر يقال له: )الأ�صنت( منكر ال�صّ

.
)((

ال�صياطني( وقال بع�صهم: اإّن ال�صياطني هي احلّيات

اإىل الوهم  الت�صبيه يف الآية الكرمية  اإّنه رّد  اأي  الثاين؛  ثالثهما: على العك�ص من  وكان 

َتَوّهم؛ اأي اإن احلا�ّصة  م كما اأّن روؤو�ص ال�صياطني �صيٌء مجُ َتَوهَّ اخلال�ص؛ ذلك اأن �صجر الّزقوم مجُ

ل تقع على عينه واإن وقعت على مطلق جن�صه، وهو اأي�صًا يح�صم الق�صّية اإذ يخرجها من 

دائرة اخلالف، ذلك اأّن ال�صورة الت�صبيهية ت�صبح من باب ت�صبيه املعنوّي باملعنوّي، وهذا ل 

 يف �رّض 
ّ
م�صكلة فيه؛ لأّن طرفا الت�صبيه �صواٌء يف الإدراك، وهو الذي يفهم من كالم اخلفاجي

الف�صاحة؛ اإذ يقول معّلقًا على الآية الكرمية: )فاإن قيل اإّن روؤو�ص ال�صياطني غري م�صاهدة، 

.
)4(

قيل: اإّن الّزقوم غري م�صاهد وروؤو�ص ال�صياطني غري م�صاهدة(

طبيعة  اإىل  يكون  ما  اأقرب  باٍب  يف  امل�صاألة  فاأدخل  الأذكر،  الّراأي  وهو  الرابع،  واأّما 

ورة من  املناظرة والحتجاج للم�صائل الّلغوية، وكان عماده ا�صتعمال العرب ملثل هذه ال�صّ

غري نكري؛ كقول امرئ القي�ص:

))( ينظر: نهاية الإيجاز يف دراية الإعجاز، الفخر الّرازي، )حت: د. ن�رض اهلل اأوغلي(: 08).

))( ينظر: فّن الت�صبيه، د. علي اجلندي: )/)9.

))( ينظر: تاأويل م�صكل القراآن، ابن قتيبة: 88)-89)، والقرطبي يف تف�صريه اجلامع لأحكام القراآن: مج 8/ج5)/9)، ونقله 

عن الزّجاج والفّراء.

اأّن ابن �صنان نزع امل�صاف من )�صجر الّزّقوم( للتنبيه على اأن املراد عني الّزّقوم ل مطلق  )4( �رض الف�صاحة: 9))، ويلحظ 

جن�ص ال�ّصجر.
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اِجعي ُم�سَ يفُّ  َ واملَ��������ْ ْغــــَو�ِل))(اأَيَ��ْق��تُ��ُل��ِن��ي  �أَ كاأنْيَاِب  ُرْزٌق  وَم�ْسنُونٌَة 

اأمرهما  من  الّنا�ص  نفو�ص  يف  ا�صتقّر  ما  اإىل  ا�صتعماله  ثبت  اأن  بعد  الت�صبيه  هذا  رّد  ثّم 

اإذ  اجلاحظ  فعله  ما  منظوران، وهو  كاأّنهما  اأ�صبحا  والأغوال« حّتى  ال�صياطني  »روؤو�ص 

تعاىل قد جعل  ملا كان اهلل  قّط على �صورة، ولكن  �صيطانًا  راأوا  الّنا�ص  اأّن  يقول: )ولي�ص 

واأجرى  وكراهته،  وا�صت�صماجه  ال�صياطني،  �صور  جميع  ا�صتقباح  الأمم  جميع  طباع  يف 

على األ�صنة جميعهم �رضب املثل يف ذلك رجع بالإيحا�ص والتنفري والإخافة والتفزيع اإىل 

ما قد جعله اهلل يف طباع الأّولني والآخرين، وعند جميع الأمم على خالف طبائع جميع 

اأن روؤو�ص ال�صياطني نبت ينبت  اأ�صبه من قول من زعم من املف�رّضين  التاأويل  الأمم، وهذا 

.
)((

باليمن(

ول يبعد ابن �صنان اخلفاجي عن هذا اإذ يقول: )اإّل اأنه قد ا�صتقّر يف نفو�ص الّنا�ص جميعًا 

من قبح ال�صياطني ما �صار بنزلة امل�صاهد، كما ا�صتقّر يف نفو�صهم من ح�صن احلور العني 

.
)((

ما �صار بنزلة امل�صاهد، حتى اإنهم اإذا �صّبهوا وجهًا بوجه احلور كان ت�صبيهًا �صحيحًا(

واملالحظ اأن هذه التاأويالت جميعًا- ما خال الإ�صارة يف الأخري اإىل »كاأنهما«- هي 

الّن�ص با هو  اإىل  تنظر  اأن  الت�صبيهّية، من دون  ال�صورة  اإىل »ميكانيكّية«  تتوّجه  تاأويالت 

�صورة فنّية لها وظيفتها التي تتجاوز احل�ّص اإىل غريه، ولو اأّنهم نظروا اإىل الوظيفة اجلمالّية 

اإبهامها  يف�صحه  ملا  ونف�صه،  املتلّقي  ذهن  يف  نفاذها  ومدى  ورة،  ال�صّ هذه  توؤّديها  التي 

))( البيت يف ديوان امرئ القي�ص )حت: حممد اأبو الف�صل اإبراهيم(: ))، وامل�رضيف: �صيف ين�صب اإىل قرى بال�ّصام يقال لها: 

زق: ال�ّصهام املحّددة الأ�صّنة، يريد اأّنه ل يرتك �صيفه ول رحمه. امل�صارف، وامل�صنونة الرُّ

))( احليوان، اجلاحظ، )حت: عبد ال�ّصالم هارون(، 9/4)-40، وكالمه يطابق ما جاء يف رواية يوردها ابن خلكان عن اأبي 

عبيدة معمر بن املثّنى؛ اأّنه اأّلف كتابه »جماز القراآن« ب�صبب �صوؤال اأورده عليه اإبراهيم بن اإ�صماعيل الكاتب يف جمل�ص 

الف�صل بن الّربيع الوزير عن هذه الآية الكرمية، ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان )حت: اإح�صان عّبا�ص(: )/55)، بيد 

اأّن الّرجوع اإىل كتاب اأبي عبيدة يبدي اأّنه مل ي�رض اإىل هذه الّرواية؛ بل مل يتعّر�ص لتف�صري الآية الكرمية يف مو�صعها، ول 

اأتى على ذكر الآيات التي ورد ذكر ال�صجرة فيها األبّتة!! مما جعل كالم اجلاحظ اأوىل بالنقل وال�صت�صهاد.، وينظر جماز 

ْكني(، مو�صع الآية )/)6). القراآن، اأبو عبيدة معمر بن املثّنى )حت: فوؤاد �سجُ

))( �رّض الف�صاحة، 54)، 55).

Tamkeen.indb   90 12/9/09   1:29 PM



91

هذه  كّل  اإىل  حاجٍة  يف  كانوا  ملا  والوجدان،  الفكر  يف  قوّي  خيايّل  اإيحاء  من  وطالقتها 

اأّن  لو  اخليايل  اإيحائها  من  عظيمًا  قدراً  تفقد  الكرمية  الآية  اأّن  يف  مراء  )ول  التَّاأويالت، 

اخليال  األفهما  اأمران  باأنهما  �صنان  ابن  مع  �صّلمنا  لو  حّقًا..، حتى  مرئّية  كانت  عنا�رضها 

الب�رضي فكاأنهما مرئيان، اأفال يحّق لنا اأن نت�صاءل عن هذه الأجُلفة ذاتها، اأمل تن�صاأ يف الأ�صل 

عن اخليال الب�رضي الذي �صنع لهما �صورة ذهنّية تقريبّية جمعها من عنا�رض متعددة، ثم 

ال�صورة  هذه  اإيحاء  اأّن  نزعم  اأن  منلك  ل  اإننا  ثم  النا�ص؟،  عليه  درج  نحٍو  على  و�صعها 

قُّوم وروؤو�ص  ة عن �صجرة الزَّ واحٌد عند النا�ص، فال ريب اأن لكّل اإن�صان �صورة ذهنية خا�صّ

ال�صياطني، قد تتماثل يف املظهر الكّلي، ولكنها تختلف يف التف�صيل اجلزئي تبعًا لرتباطها 

.
)((

بخيال الإن�صان وم�صاعره وتاربه(

احل�صارة  انعك�ص من مظاهر  ما  اإليه  القراآين - م�صافًا  ال�صتعمال  فقد دعا هذا  واإذن 

الإ�صالمّية بعد احتكاكها باحل�صارات الإن�صانّية الأخرى، على �صّتى العلوم ول �صّيما النقد 

والفل�صفة واملنطق- اإىل اتاه اآخر ي�صارع الأّول يف الأهمّية؛ ذلك هو التاه الذي مل يقف 

ِجد لهذا الّتيار �صًدى  عند معطيات احل�ّص، بل تاوزها اإىل معطيات العقل واخليال، وقد وجُ

وا�صع عند كثري من النّقاد، ول �صيَّما منهم من عا�ص يف ظّل ذلك التطّور بعد القرن الثالث، 

اإىل ما تقع عليه، هو نف�صه الذي  ببيان ما ل تقع عليه احلا�ّصة  الت�صبيه  فالرّماين الذي حّد 

، فهو 
)((

يقول: )الت�صبيه هو العقد على اأّن اأحد ال�صيئني ي�صّد م�صّد الآخر من ح�ّص، اأو عقل(

هنا مل يتوّقف عند احِل�ّص بل تاوز ذلك اإىل العقل، ولعل من الطريف اأن ابن �صنان - اأ�صّد 

املتحم�صني ملبداأ احل�صّية - يعطف مبا�رضة على قوله الذي مّر اآنفًا، ما ي�صي بهذا التوّجه نحو 

يءجُ با هو اأعظمجُ  ثََّل ال�صَّ العقلّية، ففي متام مقبو�صه يقول: »والأ�صلجُ يف ح�صِن التَّ�صبيه..، اأن ميجُ

.
)((

لوِّ واملبالغة« �ْصنجُ ذلك لأجل الغجُ واأح�صنجُ واأبلغجُ منه، فيكونجُ حجُ

))( اأ�صول النقد العربي القدمي، د. ع�صام ق�صبجي: 45).

))( ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن، » الّرماين«: 8)).

))( �رّض الف�صاحة، ابن �صنان اخلفاجي: 46).
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فالذي يبدو من كالمه اأّن النظر اإىل الق�صّية يكون على اأنها ذات وجهني: الأّول هو 

الذي عرّب عنه بالأ�صل، وهذا يكون من جهة الغاية وهي كما قال: )اإي�صاح املعنى(؛ اأي ما 

و�صفه اجلاحظ قبله بـ)البيان(، ومن هنا كان معيار اخلفاجي يف هذا الوجه مييل اإىل ترجيح 

جانب )الإفهام( املح�ص، وكان معياره الثاين معياراً معرفّيًا وفنّيًا يف اآٍن معًا، وهذا ما مل ينتبه 

له على اأقّل تقدير، ويتمّثل  عليه ابن �صنان، مع اأنه ذكره �رضاحة، اأو لنقل اإنه مل يكن يف�صّ

هذا املعيار الثاين يف ت�صبيه ال�صيء با هو اأعظم منه واأبلغ، اإذ يكون هناك فارٌق بعيد دقيق 

بني امل�صّبه وامل�صّبه به، ويكون من ثمَّ اإدراك وجه ال�ّصبه حمتاجًا اإىل رويّة ل روؤيٍة فح�صب، 

من جهة املفارقة احلا�صلة بني امل�صّبه الذي يكون فيه وجه ال�صبه �صعيفًا، وامل�صّبه به الذي 

يكون وجه ال�ّصبه فيه بارزاً.

بالت�صوير احل�ّصي،  العربي اعتنى حّقًا  النقد  اإن  القول  فاإنه ميكن  اأمر،  ومهما يكن من 

))(، بل اإّنه اعتنى بجوانب اأخرى من العملّية الإبداعّية، 
اإّل اأنه مل يتوّقف عنده متام التوقف

وهي تاوز الروؤية اإىل الَرِوّية، وتاوز حم�ص النظر اإىل اإدراك الأ�صياء، وكان ذلك من خالل 

يكون  اإذ ل  نف�صها من جهة،  احل�صّية  ال�صورة  وراء  الكامن  اخليايّل  لالإيحاء  النّقاد  اإدراك 

احل�ّص غاية يف ذاته، واإمنا يكون و�صيلة للتعبري عّما وراء هذه احل�صّية من معاٍن واأبعاد، ومن 

خالل اإدراكهم للمجال الّرحب الذي تف�صحه ال�صورة اخليالّية اأمام الفكر والوجدان، مما 

ي�صهم يف الإفهام من جهة اأخرى.

ه وا�صحًا عند عبد القاهر اجلرجاين؛ فهو يقول يف �صاأِن ال�صتعارة:  وقد بدا هذا التوجُّ

التَّ�صبيه َخَفاًء ازدادْت ال�صتعارةجُ  اإرادَتَك  اأّنك كلما ِزْدَت  ِن ال�صتعارة  اأنَّ من �َصاأْ »واعلْم 

َح فيه  ون اإذا كان الَكاَلمجُ قد اأجُلَِّف تاأليفًا اإن اأردَت اأن تجُْف�صِ �ْصنًا، حتى اإنك َتراها اأغرَب ما َتكجُ حجُ

:
)((

مع، ومثال ذلك قول ابن املعَتّز هجُ النَّف�ص، ويلفظه ال�صَّ بالتَّ�صبيه خرجت اإىل �صيٍء تعافجُ

ع نف�صه يقول: )واحلّق اأّن النقد العربي قد ابتلي  ))( مييل اإىل هذا الراأي الدكتور ع�صام ق�صبجي يف كتابه املذكور؛ ففي املو�صِ

غالبًا بهذا املفهوم اجلامد يف ح�ّصية ال�صورة(.

))( البيت يف ديوانه، )�رضح: طراد(: )/)).
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ــــِه ــــِت ــــاُن َر�َح ــــسَ ــــ� ـــــرْت �أَْغ ـــــم ــــابَــــا�أَثْ ـــــِن ُعــــنّ ــــــاِة �حُلـــــ�ـــــسْ ــــــنَ جُل

اأن  اإىل  احتجَت  به  َح  وتجُْف�صِ التَّ�صبيه،  تجُظِهَر  اأن  على  نف�صَك  لو حملَت  اأنك  ترى  األ 

اأطراِفَها  من  ّناِب  العجُ �َصِبْيَه  �صِن  احلجُ لَطالِبي  كالأغ�صاِن  التي هي  يده  اأ�صابعجُ  اأثمرْت  تقول: 

.
)((

املخ�صوبة، وهذا ما ل َتْخَفى َغَثاَثتجُه«

ويتبّدى من كالم اجلرجايّن مبداأ مهم، وهو اأّن الذي ي�صّوغ اإعالء �صاأن ال�صورة احل�صّية 

- وهو احلفاظ على احرتام املتلقي واإفهامه و�صمان ا�صتجابته - هو نف�صه الذي ي�صّوغ 

قبول الت�صبيه العقلي، ومن ثّم اإخراج الأغم�ص اإىل الأو�صح، وذلك بنّي يف قوله: )ومن 

لب له وال�صتياق اإليه، ومعاناِة احلننِي نحوه  بع، اأّن ال�صيء اإذا ِنْيل بعد الطَّ املركوز يف الطَّ

اأ�صنَّ  به  وكانت  واألطف،  اأجلَّ  النَّف�ص  يف  ه  موِقعجُ فكان  اأَْوىل،  وباملزّية  اأحلى،  نيله  كان 

.
)((

واأ�ْصَغف(

اًل مبا�رضاً، اإىل ال�صورة العقلّية التي  ل بها املعنى حت�صُّ ورة احل�صّية، التي يجُتح�صّ فتجاوز ال�صُّ

فجُ بها املعنى اكت�صافًا، بعد طلب وا�صتياٍق ومعاناة، بات اأمراً وا�صحًا، على اأّن هناك  يجُْكَت�صَ

كر حمدوٌد بحدوِد )النَّْيِل(، فاملعنى يف نهاية املطاف ينبغي اأن  اأمراً جوهرّيًا، وهو اأن كّل ما ذجُ

ه ما ميكن  يو�صع بني يدي متلقيه، فاحلرّية التي منحتها هذه النظرة للمبدع يف ت�صمني ن�صّ

العقلّية والتخييلّية عند املتلّقي، م�رشوطٌة ب�رشط ت�سمني  من الأ�ساليب بغية حتريك الطاقة 

اغل اإّل الو�صول  الّن�ص ما يحول دون انغالق املعنى اأو الإبهام، ومل يكن �صغل النّقاد ال�صَّ

 الذي يحّرك عقل املتلّقي، ول ي�صّد منافذ الفهم يف 
ّ
اإىل هذا احلّد من الغمو�ص الإيجابي

من  الفن  منت�صفها، وعلى جانبيها  من  بالع�صا  َكنْيِ  ْ�صِ ممجُ ومتلّقيه  اخلطاب  فيكون  طريقه، 

جهة، والتبيني من جهة اأخرى، فال ينال الفّن من الَفْهِم، ول الَفْهم من الفّن، )فالو�صوح 

الو�صوح  لي�ص  احل�ّصي -  التَّ�صبيه  الأدبي - حتى يف ظالِل  العمل  اد يف  النُّقَّ يطلبه  الذي 

))( دلئل الإعجاز، اجلرجاين: 450، )45.

))( اأ�رضار البالغة، اجلرجاين: 9))، و�صياأتي مزيد كالم على هذه الفكرة قريبًا.
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الظاهر على الَكِلَمات، بل الو�صوح امل�صتنبط من الكلمات؛ اأي اإن الرتاكيب الن�صّية ينبغي 

.
)((

اأن تكون طّيعة للتحليل(

ولعّل يف هذا الفهم ما يقطع اأ�صباب وهٍم قد ين�صاأ، ذلك اأّن هذين التاهني قد يوهمان 

بالتَّ�صارب والتَّناق�ص، والأمر لي�ص كذلك، بل اإّن اخلفاء وترك التجّلي يف العمل الأدبي، 

فيف الذي ي�صهم يف حتريك طاقة العقل، ويوؤّثر من ثّم يف  اإمنا ق�صد منهما ذلك اخلفاء ال�صَّ

واحدة، وهي  لق�صّية  والو�صوح وجهني  الغمو�ص  كان  هنا  املتمّيز، ومن  الإفهام  عملّية 

بناء فّني يفهمه  املتلّقي، وتقدمي  للعمل الأدبي من خالل احرتام  الوظيفة الأ�صا�صّية  حتقيق 

وميتعه يف اآن معًا، ولذا فال تناق�ص بني هذين التوّجهني، لأن الثاين منهما ي�صتوعب الأّول 

باملتلقي،  الهتمام  وهو  واحد  التاهني  ذوي  عند  املنطلق  ولأن  جهة،  من  عليه  ويزيد 

واإ�صهام الّن�ص الأدبي يف اإثارته بغية التَّمكني وال�صتجابة.

ثانياً: التَّج�سيم والتَّ�سخي�س الفنيّان وعالَقتُهما بالإفهام:

) - �لتج�سيم و�لت�سخي�ص ��سطالحاً:

لعّل فيما ذكر اآنفًا اإ�صارة وا�صحة اإىل اأّن القراآن الكرمي قد نحا يف بنائه الفّني نحو نزعة 

ه نحو هذه النزعة  الغمو�ص والو�صوح - كما حّدها الّنقاد - يف جانبيها، واأّن هذا التوجُّ

ه نحو غاية اأعمق هي غاية الإفهام املتمّيز، على اأّن ذلك اإجمال يقود  هو يف حقيقته توجُّ

تف�صيله اإىل درا�صة اأهم عن�رضين من عنا�رض ال�صورة الفنّية التي هي وا�صطة العقد يف البيان 

القراآين، وهما عن�رضا )التَّج�صيم والتَّ�صخي�ص(.

ويح�صن هنا لفت النظر اإىل هذين ال�صطالحني، لأنهما من امل�صطلحات امل�صتحدثة؛ 

التي مل تكن دائرة على األ�صنة النّقاد واأقالمهم يف القدمي، واإن جاءت بدللتها يف كثري من 

املوا�صع.

))( ا�صتقبال الّن�ص عند العرب، د. حممد املبارك: 6)).

Tamkeen.indb   94 12/9/09   1:29 PM



95

بع�ص  اإّن  حتى  الّدللة،  متقاربا  م�صطلحان  والّت�صخي�ص  الّتج�صيد(  )اأو  والّتج�صيم 

، وال�صحيح اأنهما ا�صطالحان 
)((

اأ�صحاب معجمات امل�صطلحات َيِهمجُ فيطابق بني دللتيهما

ة. منف�صالن يحمل كلٌّ منهما دللته اخلا�صّ

اأّما الّتج�صيم فيحمل دللتني ا�صطالحّيتني، اإحداهما: فل�صفّيٌة َعَقِديٌَّة حمذورٌة غري مرادٍة 

هنا، وثانيتهما – وهي املرادة – تعرّب عن ال�صطالح الفّني للتج�صيم، وهو: )ميٌل معاك�ٌص 

للتجريد؛ اأي اإبراز املاهّيات والأفكار العاّمة والعواطف يف ر�صوٍم و�صور وت�صابيه حم�صو�صة، 

 اإذاً يعني اإبراز الفكرة املجّردة التي 
ّ
، فالّتج�صيم الفني

)((
وهي يف واقعها رموز معرّبة عنها(

ل تجُرى ج�صمًا ميكن روؤيته والإح�صا�ص به، فاحل�ّص هو ركيزة التج�صيم الأهم.

واأّما التَّ�صخي�ص فهو م�صتّق من الفعل )�َصَخ�َص(، الذي يفيد معناه الظهور والو�صوح، 

اأو املجّرد من احلياة من  )اإبراز اجلماد  وهو - على ما يذكر �صاحب املعجم الأدبي -: 

.
)((

خالل ال�صورة، ب�صكل كائن متمّيز بال�صعور واحلركة واحلياة(

وقد حفل الّن�ص القراآين الكرمي بهذين العن�رضين، اإّل اأّن الدرا�صة الإح�صائية ت�صري اإىل اأّن 

الغلبة كانت للتج�صيم على ح�صاب الت�صخي�ص الذي جاء قلياًل، ومل يكن هذا احلفول اإّل 

توّجهًا نحو ا�صتثمار هذين العن�رضين الّلذين ميثالن ثنائية الو�صوح والغمو�ص بغية الإفهام؛ 

فقد اأراد احلّق تبارك وتعاىل اأن ي�صّهل على عباده فهم كتابه الكرمي، فج�ّصم لهم كثرياً من 

املعاين بنقلها من حّيز املجّرد الذهني اإىل حّيز املادي املح�صو�ص، ثم اأراد اأن ينه�ص بعقول 

متلقيه واأذواقهم بتدريبهم على اإعمال اأذهانهم واإنها�ص هممهم، فجاء الت�صخي�ص - على 

قّلته، وعلى ما فيه من ح�صّية - ليمنح اجلامد حركة وحياًة واإرادة.

))( ينظر: معجم امل�صطلحات الأدبّية، اإبراهيم فتحي: 85، 86 )ت�صخي�ص(.

))( املعجم الأدبي، عبد النور جّبور: 59.

))( املعجم الأدبي، عبد النور جّبور: �ص )6.
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2 - عالقة التج�سيم بالأ�سا�س الإفهامّي للتمكني:

 - بالبعد الفكري من خالل اأثره يف الإفهام 
ّ
تبدو عالقة الّتج�صيم - با هو فّن بالغي

املتمّيز الذي يجُ�صهم من ثّم يف متكني املعنى يف نف�ص املتلّقي.

وبالنظر اإىل عن�رض التج�صيم يتَّ�صح اأّن املعنى يف رحلته اإىل متلقيه يتخذ طريقني يلتقيان 

يف نهاية املطاف، فاأّما الأّول: فهو طريق خماطبته العقل الإن�صايّن املجّرد، الذي من �صاأنه 

اأن ياأن�ص با هو حم�صو�ص؛ اإذ اإّن احلوا�ّص طريق الإن�صان الأق�رض اإىل الإدراك، واأّما الطريق 

ورة، عندما  ال�صّ التج�صيم على  ي�صيفها  اإثارة  اإذ تكون هناك  الوجدان،  فهو طريق  الثاين 

ميتد اإىل ما وراء ذلك الأن�ص باحل�صّية من خالل املواربة التي ي�صتمل عليها، فيوافق من ثّم 

 الذي يخرجه من املجهول، ويزيد على ذلك من خالل 
ّ
امليل الإن�صايّن العام نحو احل�ّصي

املواربة، ليخاطب فيه عقله ووجدانه معًا.

وقد تنّبه النّقاد على ال�ّصمة احل�صّية، واأعلوا من �صاأنها - كما �صبقت الإ�صارة - وذلك 

لفاعلّيتها يف مواقف الإي�صال الأدبي، وكان من اأوائل الذين عنوا بهذا ابن جّني اإذ يقول: 

وه ح�صنًا  غيِب يف اجلميل: لو راأيتجُم املعروَف رجاًل لراأيتجُمجُ )األ ترى اإىل قول بع�صهم يف الرتَّ

على  النُّفو�ص  يف  َره  ي�صوِّ باأن  قدره،  من  م  ويجُعظِّ عليه،  يجُنبَِّه  باأن  فيه  بجُ  يجُرغِّ واإمنا  جمياًل، 

 ،)((
مًا( َتوهَّ مجُ يجَُتَخيََّل �صخ�صًا متج�ّصمًا ل َعَر�صًا  باأن  فاِته، وذلك  اأحواِله، واأَْنَوه �صِ اأَ�رْضَف 

فالتج�صيم و�صيلٌة فنّية تدعم �صدق اخلرب واملجُخرِب، وذلك لعتماده على احلوا�ص، واحلوا�ص 

اآلف لالإن�صان، وذا ابن م�صكويه ينّوه باأهمّية احلوا�ّص يف التوا�صل الأدبي، مو�صحًا ال�صمة 

اأّول كوننا،  منذ  لها  َنا  واإِْلفجُ باحلوا�ّص،  اأجُن�صنا  ذلك  )وال�صبب يف  قائاًل:  املعرفة  الب�رضّية يف 

اِهْده،  َث با مل يجُ�صَ دِّ ، اأو حجُ لجُوِمنا ومنها َنْرَتِقي، فاإذا اأجُْخرِب الإن�صانجُ با مل يجُْدِرْكهجُ ولأّنها مباِدئجُ عجُ

، ومن ثّم كان هذا 
)((

وكاَن غِريبًا عنه، طلَب َلهجُ ِمَثاًل من احِل�ّص، فاإن اأجُْعِطَي ذلك اأَِن�َص به(

))( اخل�صائ�ص، اأبو الفتح عثمان ابن جّني، )حت: حممد علي النّجار(: )/)44، 444.

))( الهوامل وال�ّصوامل، اأبو حّيان التوحيدي وم�صكويه، )حت: اأحمد اأمني وال�ّصّيد اأحمد �صقر(: 44).
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لِّ الّنقاد، فعند قوله تعاىل:  املفهــوم حا�رضاً يف الإ�صارة اإىل اآيات من القراآن الكرمي عند ججُ

 يقول الّرماين: )هذا بياٌن قد اأخرج ما ل تقع 
)((

{ }

رجُ لك الَكالَم الَواِقَع  وِّ ، وكذا الباقالين الذي يقول: )ومما يجُ�صَ
)((

عليه احلا�ّصة اإىل ما تقع عليه(

ه، واإن  اِهدجُ �صَ فة ت�صويَر ما يف النَّْف�ص، وت�صكيَل ما يف الَقْلب، حتى تعلمه كاأّنك مجُ يف ال�صّ

 ،
)((

{ تعاىل: { قولجُه  والأََماَرة  لَلة  بالدِّ لجُ  وَيْح�صجُ بالإ�صارِة،  يقعجُ  كان 

.
)5(

)
)4(

{ وقوله تعاىل: {

على اأّن اأهم من و�صع يده على هذا العن�رض، واأثره يف عملّية الإفهام املتمّيز هو اجلرجايّن، 

الذي حتّدث باإ�صهاٍب عن ربط عنا�رض التَّج�صيم باحلوا�ّص، ومقدرة هذا الفّن على الّنفاذ يف 

َم الإِْلف(، فمن املعلوم - كما يقول -: )اأّن الِعْلَم  الّنف�ص الإن�صانّية؛ ذلك ما �صّماه: )َتَقدُّ

واإذا  ِويَّة..،  والرَّ الّنظر  ِجَهِة  من  ثّم  باع،  والطِّ احَلوا�ّص  طريِق  من  اأّوًل  الّنْف�َص  اأتى  ل  الأوَّ

َنَقْلَتَها )اأي النَّف�ص( يف ال�صيء ِبََثِلِه عن املجُْدَرِك بالَعْقل املْح�ص..، اإىل ما يجُْدَركجُ باحلوا�ّص، 

، فاجلرجايّن ي�صري موؤّكداً اإىل 
)6(

لجُ اإليها للَغِريِب باحَلِميم( بع، فاأنت كمن َيَتَو�صَّ اأو يجُْعَلمجُ بالطَّ

اأهّم �صمة من �صمات الّتج�صيم، وهي اقتنا�ص الأحوال الروحّية والفكرّية والوجدانّية التي 

يتفاوت النا�ص يف اإدراكها، ثّم تكثيفها وت�صيمها يف �صوٍر ح�صّية ي�صّدقها العقل ببداهته. 

فعندما يج�ّصم الكالم - وهو جمّرد ذهني - من خالل ت�صبيهه بالع�صل، يق�صد اإىل اإخبار 

املتلّقي باأّن ال�صامع يجد عند وقوع هذا اللَّفظ يف �صمعه حالًة هي احلالة ذاتها التي يجدها 

ذائق حالوة الع�صل، فالكالم اأ�صبح ع�صاًل يذوق الّل�صان حالوته.

وقد �رضب اجلرجايّن مثاًل لهذا: وهو اأن تريد اإخبار متلّق باأّن الذي )َيعظ ول يتَِّعظ ي�رّض 

))( اإبراهيم: 4).

))( ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن، » الّرماين«: 6).

))( البقرة: 50).

)4( ال�صعراء: 50.

)5( اإعجاز القراآن، الباّقاليّن: 44).

)6( اأ�رضار البالغة، اجلرجاين: ))).
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بنف�صه من حيث ينفع غريه(، وهو حكم من الأحكام العقلّية املجّردة التي تقبل الإنكار 

يعلمه  الذي  ريق  الطَّ من  اإليه  َء 
ْ
جي امع  ال�صَّ عند  املعنى  هذا  متكني  اأجُِريَد  فاإذا  والت�صديق، 

ورة فيما ل ي�صعه الإنكارجُ فيه، وكّل ذلك من خالل ا�صتثمار الّلغة املرئّية يف الأدب،  بال�رضَّ

وهي الّلغة التَّج�صيمّية، فتكون العبارة املحّولة عن العبارة ال�صالفة: )َمَثلجُ الذي يجُعّلم الّنا�َص 

، فالت�صجيم هنا اتخذ 
)((

ه( اج الذي يجُ�صيءجُ للنَّا�ص ويجَُحِرقجُ َنْف�صَ اخَلرْيَ ول َيْعَملجُ به، َمَثلجُ ال�رضِّ

 �رضبًا من املوازنة مع ما ل يجُْخَتَلفجُ فيه، والغاية 
ّ
التَّمثيل لبو�صًا له لي�صيف اإىل املعنى الأ�صلي

 
ّ
هي الإفهام املتمّيز، وذلك - على حّد قول اجلرجاين -: )اأنك اأخرجت النف�ص من خفي

»غام�ص« يعلم بالفكر املجّرد »اأّن الذي يعظ ول يتعظ ي�رض بنف�صه من حيث يعّلم النا�ص«، 

اإىل ما يعلم ب�رضورة الطبع والروؤية »ال�رضاج الذي ي�صيء من حيث اإحراقه لنف�صه«.

ومن الوا�صح اأّن التج�صيم يتجّلى يف �صوٍر عمادها الت�صبيه ال�رضيح، اأو فيما �صيف�صي 

اإىل الت�صبيه اإن مل يكن �رضيحًا، وهو الذي ذكره النّقاد من ت�صبيه املعقول باملح�صو�ص، اأو 

ا�صتعارة املح�صو�ص للمعقول، وذا الأ�صل يف الت�صبيه عند النّقاد.

يف  غائبة  غري  والإبهام  الإغما�ص  من  والبعد  والإبالغ  الإفهام  غاية  كانت  وملّا 

حة  مو�صّ عنا�رض   - ثّم  من   - ويتطّلب  التو�صيح،  دواعي  يجيب  فاإّنه   ،
ّ
الفّني الّتج�صيم 

فة من امل�صّبه وذلك ليناأى بال�صورة عن الإبهام والربودة،  اأعلى يف ال�صّ يف امل�صّبه به هي 

ميكن  ل  التي  فالأعمال  فة،  ال�صّ يف  والأقوى  الأعلى  اإىل  الأ�صعف  من  �صعوٌد  نا  فهاهجُ

�صعيف يف  اأثٍر  ذو  بال�صياع  و�صفها  فاإّن  ثّم  ومن  املجّرد-  العقل  من  اإل  اإدراكها  بحاٍل 

لوحة  اأبعــاد  غامــراً  ويجُرى  ويجُ�صّم  يجُلَمــ�ص  رماداً  القراآين  البيان  يف  اأ�صبحت  املتلّقي- 

تعاىل:  قوله  يف  وذلك  �صديد  عا�صف  يــوم  فــي  بالّرماد  الأعمال  ت�صـبيه  لبو�صــها  فنّية 

تعليق  �صبق  وقد   ،)((
{ }

�صورة  يف  يدرك  مذاٍق  ذا  ي�صبح  العذاب  ذا  هو  وها  الكرمية،  الآية  هذه  على  الّرّماين 

))( اأ�رضار البالغة: 9)).

))( اإبراهيم: 4).
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تعاىل:  قوله  احلا�رض يف  بالأكــل  املوعــود  العــذاب  مبا�صــرة  ت�صـــبيه  اأ�صــلها  ا�صــتعارّية 

)ال�صناعتني(  الع�صكري يف  ، ويقول 
)((

{ }

منوهًا بهذه ال�صورة )حقيقته لنعّذبّنهم، وال�صتعارة اأبلغ، لأّن ح�ّص الذائق اأقوى لإدراك ما 

يذوقه، وللذوق ف�صٌل على غريه من احلوا�ّص، األ ترى الإن�صان اإذا راأى �صيئًا مل يعرفه �صّمه، 

.
)((

فاإن عرفه واإّل فذاقه ملا يجُعَلم اأّن للذوق ف�صاًل يف تبنّي الأ�صياء(

اأّن التذّوق اأعمق مرحلة  اإذ يرى  اأثر احلوا�ّص مفا�صاًل بينها  يجُوؤّكد الع�صكرّي هنا على 

من مراحل ات�صال الإن�صان باملوجودات، فاإذا كانت ال�صورة �صورة الع�صل فهي ال�صورة 

ورة �صورة العذاب، فهي ال�صورة املنّفرة الكريهة، وهي  احل�صّية امل�صعدة، واإذا كانت ال�صّ

ًا م�صافًا اإىل اأثرها يف خماطبة العقل  يف منتهى القرب مما ي�صفي عليها تاأثرياً وجدانّيًا خا�صّ

املجّرد.

ال�صخرة  ت�صتحيل �صخرة، وهذه  الّرياء والأذى  يخالطها  دقة عندما  ال�صّ ثمرة  وتلك 

�صلدٌة ل تنبت نبتًا ول تثمر ثمراً  فرتاها يف قوله عّز من قائل: {

.
)((

{

لب امل�صتوي  َيَتَملَّوَن هيئة احلجر ال�صّ الفّني قائاًل: )ويدعهم  الت�صوير  ويعّلق �صاحب 

ّنت فيه اخل�صوبة، فاإذا وابل من املطر ي�صيبه، وبدًل من  ته طبقة خفيفة من الرتاب، فظجُ غطَّ

به - كما هو  اإذا  ال�صماء -  يهّيئه للخ�صب والنماء - كما هي �صيمة الأر�ص تودها  اأن 

.
)4(

املنظور - يرتكه �صلداً(

ومتتبع هذه ال�صمة يف القراآن الكرمي يجدها حا�رضًة يف معظم اأجزائه، ولعّل املهّم هنا 

))( ال�صجدة: )).

))( كتاب ال�صناعتني، اأبو هالل الع�صكري: 5)).

))( البقرة: 64).

)4( الت�صوير الفّني يف القراآن، �صيد قطب: )).
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 يحّقق الوظيفتني اللتني اأبرزهما النّقاد يف الإفهام 
ّ
هو الإ�صارة اإىل اأّن التج�صيم القراآين الفّني

اأبعاده؛  وفهم  املجّرد  لالإدراك  واإتاحة  ت�صهيل  ثّمة  يكون  اإذ  فكرّية،  اأولهما:  املتمّيز، 

والثانية: فنّية وجدانّية عندما ي�صفي على �صورة هذا املجّرد �صحراً وخالبة، موافقًا للميل 

الإن�صاين العاّم.

 به اخللو�ص التاّم للح�صّية، 
ّ
ويف �صوء هذه الوظيفة املزدوجة، يكون التج�صيم غرَي معني

فجمالّيته الرئي�صّية - كما يجمل الدكتور اأحمد يا�صوف -: )هي تلك القفرة اخليالّية يف 

بل  فح�صب،  للحوا�ّص  موافقتها  يعني  ل  فجمالها   ح�ّصّيًا، 
ّ
احل�ّصي التي تعل غري  املغايرة 

يعني ربط التعبري بالقريب، ولذلك ينبغي اأن تكون الو�صيلة املج�ّصمة وا�صحة ومعهودة، 

اأّن القرب من احلوا�ّص ل يعني حدوداً ح�صّية  ومقبولة ير�صى عنها الذوق الفّني..، كما 

اإّنه يتخذ م�صاحات متنوعة ل م�صاحة حرفّية..، فلي�ص ثّمة مكاٌن حريّف بل  خال�صة، بل 

.)((
مكاٌن نف�صي، ل �صّيما اأّن الأدب فنٌّ اأداته رموز لغويّة(

ِجَد متفقًا مع الغايات الكربى  فاإذا �صحب هذا الكالم على التج�صيم الفّني القراآين، وجُ

التي اأجُنيطت به يف القراآن الكرمي، فالقراآن مل يكن اأبداً كتاب ت�صلية وترويح عن النَّف�ص من 

خالل حذلقة فنّية فارغة - معاذ اهلل -، بل فيه ميتزج الفّن بالدين، يف كمال فّنيٍّ معجز، 

الفن  الوظيفة ل تنح�رض يف  فاإّن  الب�رضّية جمعاء، ولذا  ويف كمال ديني ت�صلح عليه حالجُ 

الذي يجّلي الفكرة حم�صو�صًا عماده الروؤية، بل اإّن هناك بعد الروؤية رويّة توؤدي اإىل الذهن، 

اإّل و�صيلًة   - لي�ص 
)((

فجمال �صكل الثمرة وطيب رائحتها - كما ي�صري الدكتور يا�صوف

له له من نفع ولّذة، وعماد  مرّغبًة ملا توؤديه هذه الثمرة من ت�صخرٍي لها خلدمِة الإن�صان با حت�صّ

هذا القول - فنّيًا - اأن املغايرة حا�رضٌة دائمًا يف كّل ال�صور الت�صبيهّية - اأو التي موؤداها اإىل 

املقارنة مطلقًا - فمهما كان الت�صبيه قريبًا؛ اأي مهما كانت عنا�رض ال�ّصبه كثرية، فاإنه ل ميكن 

اأن ي�صل بالأ�صياء اإىل حّد الّتماهي التام، فامل�صّبه به كياٌن م�صتقّل، وامل�صّبه كيان اآخر، ولكّن 

))( ال�صورة الفنّية يف احلديث النبوي ال�رّضيف، د. اأحمد زكريا يا�صوف: 440.

))( ال�صورة الفنّية يف احلديث النبوي ال�رّضيف، د. اأحمد زكريا يا�صوف: 445.
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به بني الثنني لت�صل باملتلّقي  مدار الأمر على احلركة الذهنّية اللطيفة التي تقتِن�صجُ اأوجه ال�صَّ

اإىل �رضور يرافقه اقتناع. وذلك ملموح عند الّنقاد يف كّل الأ�صاليب البالغّية التي تدخل يف 

بنية العمل الأدبي، ومن ثّم فقد كانت قيمة هذه الأ�صاليب على اختالفها تكمن يف قدرتها 

 فكرّي خدمًة لإفهام املتلّقي، فالكناية، مثاًل، 
ّ
على اإثارة هذه احلركة الفكريّة، يف متازج فّني

- با هي ملفوظ بالغي وبا هي و�صيلة من و�صائل الت�صوير الفّني - تت�صّمن اأ�صكاًل جمالّية 

يف التعبري عن الفكرة خلف لفظ ظاهر هو بنزلة دليل ومنّبه على الفكرة املق�صودة، فهناك 

حركة فكرّية منبعها املواربة من خالل ذلك ال�رضب من الغمو�ص ال�صفيف الذي حت�صل 

بعد ك�صفه متعٌة كربى، يقول اجلرجاين: )لي�ص املعنى اإذا قلنا: اإّن الكناية اأبلغ من الت�رضيح، 

اأبلغ  اإثباته، فجعلته  اأنك زدت يف  املعنى  اإّن  بل  املعنى زدت يف ذاته،  ملّا كنّيت عن  اأنك 

واآكد واأ�صّد، فلي�صت املزّية يف قولهم: )جّم الّرماد( اأنه دّل على ِقرًى اأكرث، بل اإنك اأثبّت له 

))(، فامل�صمون الفكرّي الذي يراد تقدميه للمتلّقي ل يتغرّي 
الِقرى الكثري من وجه هو اأبلغ(

بجّرد الت�رضيح اأو التلميح، بل للكناية ف�صٌل ومزيّة يف زيادة الإثبات من خالل تلك احلركة 

الذهنّية بني املعنى املوجود، واملعنى املكّنى عنه املختفي وراءه.

وبثل هذا كان الت�صجيم ميتلك خ�صو�صيّته الدللّية من خالل تلك احلركة الفكرّية التي 

مدارها على اإعمال العقل والرويّة، والتفتي�ص يف طريف الت�صبيه للنفاذ اإىل وجه ال�صبه الذي 

ل تراه يف امل�صّبه كروؤيتك اإياه يف امل�صّبه به.

الر�صي:  ال�رضيف  . يقول 
)((

{ قائل: { ففي قوله عّز من 

لّة، واإحاطة امل�صكنة بهم كاخلباء امل�رضوب  )وهذه ا�صتعارة، واملراد بها �صفة ل�صمول الذِّ

، واأّول ما يتنبه عليه اأن ال�صتعارة هنا - ويف كّل 
)((

على اأهله والّرواق املرفوع مل�صتظله(

مكان ترد فيه - اأ�صلها التَّ�صبيه، وهي هنا ا�صتعارة ال�رضب، وهو من لوازم اخلباء، للذلّة 

))( دلئل الإعجاز، اجلرجاين: )).

))( البقرة: )6.

))( تلخي�ص البيان يف جمازات القراآن، ال�رضيف حمّمد بن احل�صني الّر�صي، )حت: حممد عبد الغني ح�صن(: 5)).
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هي  هنا  املطلوبة  الذهنّية  واحلركة  يجُ�رضب،  بخباء  وامل�صكنة  الذّلة  ت�صبيه  اأي  وامل�صكنة؛ 

تخّيل الذلّة وامل�صكنة- وهما معقولن جمّردان- خباًء من خالل التاأكيد على وجه ال�ّصبه 

املفردة  على  ال�صوء  )اإلقاء  ذلك  اإىل  ي�صاف  كما  والإحاطة،  ال�صمول  وهو  اجلامع(،  )اأو 

 املخزون فيها، فالذّلة وامل�صكنة م�صاعر، وت�صيمها بفعل 
ّ
امل�صتعارة من جهة الأثر الّنف�صي

بالعنف  توحي  والكلمة  عليهم،  ت�رضب  خيمٌة  وكاأنها  للعيان،  بظهورها  يوحي  ب  ال�رضّ

.
)((

املنا�صب، وكاأّن الذّلة وامل�صكنة اأداٌة ي�رضب بها هوؤلء اليهود �رضبًا(

} تعاىل:  قوله  ويف 

بقوله:  جمماًل  امل�صاألة  قطب  �صّيد  يبنّي   .
)((

{

)يريد - اأي البيان القراآين - اأن يربز معنى اأّن اهلل وحده ي�صتجيب ملن يدعوه، واأّن الآلهة 

التي يدعونها مع اهلل ل متلك لهم �صيئًا، ول تجُِنيلهم خرياً، فري�صم لهذا املعنى هذه ال�صورة 

 �صاخ�ص با�صط كّفيه اإىل 
ّ
العجيبة، وهي �صورة تلّح على احل�ّص والوجدان..، �صخ�ص حي

.
)((

املاء، واملاء منه قريب يريد اأن يبّلغه فاه، ولكنه ل ي�صتطيع(

 - الذي اتَّخذ ت�صبيه 
ّ
فهاهنا يكون ثّمة متييز بني حالتني للمعنى، كان للتج�صيم الفّني

اأ�صلّية وهي �صورة  اأّما الأوىل فهي �صورة  الأهم يف متايزهما،  الأثر  له -  التمثيل و�صيلة 

التي  الثانية فهي  واأّما  يجُْعَبد من دون اهلل،  مما  اأو غريها  اإىل حجارٍة  يديه �صارعًا  ميّد  رجٍل 

تدّخل ذلك العن�رض فيها ليزيلها اإىل �صورٍة جديدة حم�صو�صة هي دليٌل عليها، ليك�صبها قدرًة 

على الإثارة من خالل تلك احلركة الفكريّة اللطيفة املتدّرجة من املح�صو�ص اإىل املجّرد، 

والتي يبحث فيها املتلّقي بني طريف الت�صبيه بغية الو�صول اإىل وجه ال�ّصبه، ومنه اإىل الفكرة 

اإثقالها بهذه الإثارة لرت�صخ  املراد تقدميها، فتعود ال�صورة الأ�صلّية اإىل الذهن، ولكن بعد 

فيه.

))( جمالّيات املفردة القراآنية يف كتب الإعجاز والّتف�صري، اأحمد زكريا يا�صوف: 05).

))( الرعد: 4).

))( الت�صوير الفّني يف القراآن، �صيد قطب: 4).
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وبذا يكون التج�صيم وا�صطة العقد، والرابط بني جناحني، فاملرحلة احل�صّية تغدو و�صطًا 

املتلّقي  التج�صيم، ويتذّوقه   يف 
ّ
تاأتي املرحلة احل�صّية لتجّلي املخفي اإذ  بني عاملني ذهنيني، 

ح�صّيًا، ومن ثّم ينقلب اإىل ذهنّيته، وهذا يعني امتزاج احل�ّصي بالّذهني يف التج�صيم، وابتعاد 

، وكّل ذلك يف �صبيل التوّجه نحو 
)((

احل�ّصّيات عن الطابع املعهود واتخاذها دللة جديدة

املتلّقي، وتقريب هذا املعنى من ذهنه بغية اإفهامه.

وتقريــب  الديــن،  قواعــد  لإبراز  احل�صــّية  الّلغــة  اختريت  كّله  هذا  اأجــل  ومــن 

يطلــب  م�صتقيمًا  طريقًا  الّديـن  فاأــ�صبح  الب�رضّية،  املـدارك  مــن  الغيبّية  الدينّيــة  املفاهيم 

يوزن:  الأعمال ذات جرم  واأ�صبحت   ،
)((

{ اإليــه: { الهدايـة  املــرء 

يكن  مل  اإذا  منثوراً،  هباًء  �صارت  ذاتها  والأعمال   ،
)((

{ }

وي�صبح   ،
)4(

{ } بها:  املراد  هو  اهلل  وجه 

      } �صئيل:  لعنكبوت  واهيًا  بيتًا  اهلل  دون  من  يجُعبد  من  �صعف 

 

لزامًا -:  يـــوٍم خم�َص مرات -  يجُفتح كّل  اأ�صبحـــت كتابًا  ، وال�صالة 
)5(

{

، ومن هذا القبيل املت�صابه املعنوي - وقد 
)6(

{ }

 
)((

�صبق ذكره - الذي حتّدث عن )اأخ�ّص �صاأن يوجب فيه التجريـد املطلق، والتنزيه الكامل(

 ،
)9(

{ و{  
)8(

{ } وتعـــاىل:  تبـــــارك  فقــــال 

))( ينظر: ال�صورة الفنية يف احلديث النبوي ال�رضيف، د. يا�صوف: 440 فما بعدها.

))( الفاحتة: 6.

))( الأنبياء: )4.

)4( الفرقان: )).

)5( العنكبوت: )4.

)6( الن�صاء: )0).

))( الت�صوير الفني يف القراآن، �صيد قطب: )6.

)8( الفتح: 0).

)9( البقرة: 55).
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ينوء بها  ، والأمثلة التج�صيمّية الفنّية كثرية جّداً 
)((

{ و{

�صفر عظيم ف�صاًل عن هذه العجالة.

) - عالقة الت�سخي�س بالأ�سا�س الإفهامّي للتّمكني: 

اإذا كان التج�صيم الفّني يخاطب يف الإن�صان حوا�ّصه اأوًل متخذاً من هذا اخلطاب طريقًا 

اإىل خمّيلته وعقله، فاإّن هذه املعادلة يف الت�صخي�ص تبدو اأكرث تعقيداً، اإن مل تكن معكو�صة؛ 

اأي اإّن الت�صخي�ص يخاطب اجلزء املت�صامي يف الإن�صان متنّزًل به اإىل ما تدركه حوا�ّصه، تنّزًل 

 مفّكراً بني حوا�ّصه وذهنه - �صاأَن التج�صيم 
ّ
ينفي عن هذه احلوا�ّص بهيمّيتها، ليحيل املتلقي

 - ولكّن الطريق هنا يبداأ بالأعلى نزوًل اإىل الأدنى، فالغاية الكربى، التي هي الإفهام 
ّ
الفني

املتمّيز لي�صت غائبة هنا، ولكّن الأ�صلوب خمتلف، ذلك اأّن الحتفاظ باملعامل احل�صّية القريبة 

 حا�رضٌ يف الت�صخي�ص كما هو حا�رض يف التج�صيم.
ّ
من املتلقي

وقد ارتبط الت�صخي�ص عند النّقاد بال�صتعارة، وهذا �صاأنها عند اجلرجاين الذي يقول: 

واملعاين  بينًة،  مجُ اخلر�ص  والأج�صام  ف�صيحًا،  والأعجم  ناطقًا،  حّيًا  بها  اجلماد  لرتى  )اإنك 

ياأخذ حكمه - با هو  ما  اأو  ت�صبيه ما هو مرئي -  اأ�صله  ))(، وهو يف 
باديًة جلّية( اخلفّية 

معنوّي، وهذا يقت�صي اأن يكون وجه ال�ّصبه عقلّيًا، فهو - يف الأعّم الأغلب - نْقلٌة من 

الت�صبيه: )ت�صبيه �صورة بعنى  اأق�صام  الأثري يذكر يف  اإىل غري املح�صو�ص، وابن  املح�صو�ص 

:
)((

كقول اأبي متام

وبالعدا اجل��ِزي��ِل  ب��امل��اِل  ��ب��ابَ��ِة ب��امل��ِح��ّب املُ���ْغ���َرِموَف��تَ��ْك��َت  َف��ْت��َك ال�����سَّ

معنوي،  فتك  وهو  ال�صبابة،  بفتك  مرئّية،  �صورة  وذلك  وبالعدا،  باملال  فتكه  ف�صّبه 

))( الزمر: )6.

))( اأ�رضار البالغة، عبد القاهر اجلرجاين: )4.

))( مل اأجده يف ديوانه. ول يف غري املثل ال�صائر – يف حدود ما هداين البحث اإليه -، وفتك: اغتال واأهلك جماهرًة.

Tamkeen.indb   104 12/9/09   1:29 PM



105

 فاإدراك وجه ال�ّصبه العقلي 
)((

وهذا األطف الأق�صام الأربعة، لأنه نقل �صورة اإىل غري �صورة(

يتطّلب نقلًة فكريّة لطيفة بني امل�صّبه وامل�صّبه به، اإذ يكون ثمة جمهود فكرّي يبذله املتلّقي 

يف اإدراك وجه ال�ّصبه.

اأن هذا املجهود م�صاعف هنا، فال�صورة  يبنّي  والنظر يف املثال الذي ذكره ابن الأثري 

وبالعدا(  باملال  املمدوح  )فتك  للمح�صو�ص  ت�صبيه  فيها  ال�صاعر  ر�صمها  التي  الت�صخي�صّية 

باملعقول )فتك ال�صبابة باملحّب(، ولكّن اإدراك هذا الوجه هو املرحلة الأخرية، ذلك اأّن 

الت�صخي�ص بفهومه كامٌن يف امل�صّبه به؛ فال�صبابة جمّرٌد معنوّي فكيف تفتك والفتك من 

ياأتي  ال�صبابة حيوانًا مفرت�صًا )ج�صمًا(، ثم  يتدّخل )التج�صيم( ليجلو  اأفعال اجل�صوم؟ هنا 

الت�صخي�ص لي�صيف اإىل هذا اجل�صم �صمة الفتك، التي هي اأعلى من حم�ص الوجود، وكّل 

به  امل�صّبه  لوازم  الذي هو من  الفتك  ا�صتعارة  اأي  املكنّية؛  ال�صتعارة  فهم  متاأتٍّ من  ذلك 

 الذي ينبغي على 
ّ
لل�صبابة بجامع الإهالك يف كلٍّ منهما، ولعّل املجهود الفكرّي احلقيقي

املعامل -  الت�صخي�صّية - با هي �صورة مكتملة  ال�صورة  فاإن  بذله كامٌن هنا، ولذا  املتلّقي 

املرئّية، ومرة  ال�صفة  واإك�صابه  املعنوي  اإظهار  مّرة يف  مرتني؛  املاألوفة  الّلغة  تتطّلب تاوز 

ة تبث فيه الروح الإن�صانّية؛ اأي تبّث فيه �صمات  م حركة خا�صّ اأخرى يف حتريك هذا املج�صَّ

امتاز الإن�صان بها من �صائر املخلوقات.

))(، يالحظ اأوًل اأن ال�صورة يف اأ�صلها 
{ ويف قوله تعاىل: {

�صورة ا�صتعارّية؛ تعتمد ا�صتعارة املح�صو�ص للمعقول، اأي فيها ت�صبيٌه للغ�صب باإن�صان )اأي 

)ا�صتعارٌة  للغ�صب  الإن�صان  من  ال�صكوت  فعل  ا�صتعارة  ثّم  اأوىل،  مرحلة  ت�صيمه( وهذه 

مكنّية حذف فيها امل�صّبه به واأبقي على �صيء من لوازمه( اأي ت�صخي�ص هذا الغ�صب، وهذه 

الثانية، فالنقلة الذهنّية تكون ذات مرحلتني مما يقت�صي جمهوداً فكريًّا م�صاعفًا اإذا  ما قي�ص 

))( املثل ال�صائر، ابن الأثري: )/)0)، 04).

))( الأعراف: 54).
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.
)((

بالتج�صيم، وبذا يو�صف )الت�صخي�ص( باأنه اأكرث غمو�صًا لأنه يعتمد التخييل

ولكّن كلمة )اأكرث غمو�صًا( ل تعني الغمو�ص التام، اأي النغالق والإبهام، وغاية ما 

يقال: اإنها يف �صّلم الو�صوح والغمو�ص اأكرث غمو�صًا من الوا�صح )الذي تقع عليه احلا�ّصة(، 

والذي يكون اأكرث غمو�صًا من الوا�صح بدرجة هو يف حقيقته مرحلة من الو�صوح، ولكنها 

مرحلة اأعلى من املرحلة الأوىل، وذا يذّكر ب�صّلم الو�صوح والغمو�ص الذي ينتقل فيه من 

الأو�صح اإىل الأكرث اإيغاًل يف الفكرّية.

ومما ذكر يبدو وا�صحًا اأّن الت�صخي�ص نقله اإىل معقول مطلقًا، من دون النظر اإىل الطرف 

ة  الأّول امل�صتعار له، اأو امل�صّبه به، فقد يكون معنويًّا، وعليه فاإن للت�صخي�ص - القراآين خا�صّ

هذه  من  ولكّل  الت�صخي�ص،  اإليه  يف�صي  الذي  الت�صبيه  بطريف  مرتبطة  اأربعة  اأمناطًا   - هنا 

:
)((

الأمناط مو�سعه املتَّ�سق مع ال�سياق

نح حركة ب�رضّية، ومثاله قوله تعاىل:  ّيًا ميجُ اأّمــا اأولها: فيكــون فيه الطــرف الأّول ِح�صِّ

، فال�صبــح بــا هـــو ظاهــرة طبيعّية ي�صتعار له فعل التنّف�ص، وهو 
)((

{ }

 اهلل يو�صف عليه ال�صالم: 
ّ
من لوازم الب�رض والأحياء. ومنه قوله تعاىل حكاية على ل�صان نبي

.
)4(

{ }

بــاأن  عليه  يزيــد  بل  ب�رضيّة،  اجلمــاد حــركة  باإعطاء  فيــه  يجُكتفــى  فال  الثــاين:  واأّمــا 

مينــح هــذا اجلماد م�صاعر اإن�صانّية، ومــن اأمثلته قـول احلّق تبارك وتعاىل يف �صاأن اجلبال: 

))( لي�ص املراد بالتخييل ما اأراده بع�ص املناطقة واملتكلمني من اأنه نقي�ص احلقيقة، وما يو�صل به اإىل �رضب من املوازنة بني 

ال�صدق والكذب، واإمنا املراد به حدوده الأدبّية اخلال�صة التي تنطلق من اأ�صا�ص متثيل املعاين املجّردة، اأو العك�ص، يف 

ع: ال�صورة الفنّية يف الرتاث النقدي والبالغي، جابر ع�صفور: 6)  ذهن املتلّقي لتقريبها من فهمه املحدود. ينظر للتو�صُّ

فما بعدها.

))( ذكرها: د. اأحمد يا�صوف جمملًة يف ختام مبحث الت�صخي�ص يف كتابه ال�صورة الفنية يف احلديث النبوي: 494.

))( التكوير: 8).

)4( يو�صف: 4.
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، وقوله 
)((

{ ، وقوله تعاىل: {
)((

{ }

يف  تعاىل  وقوله   ،
)((

{ } تعاىل: 

.
)4(

{ و�صف جهّنم: {

ويف هذين النمطني جند النقلة من املح�صو�ص اإىل املعقول وال�ّصبه عقلي؛ اأي كما ذكر 

الّنقاد ت�صبيه �صورة بعنى.

واأّما الثالث فيجتمع فيه التج�صيم )مرحلًة اأوىل( مع الت�صخي�ص )مرحلة ثانية(، ويتمّثل 

، وقوله 
)5(

{ يف اإعطاء املجّرد حركة ب�رضيّة، ومنه قوله تعاىل: {

.
)6(

{ تعاىل: {

والرابع كالثالث، اإّل اأنه يزيد عليه باإ�صباغ امل�صاعر على املجّرد، وهو نادر يف القراآن 

، وقوله تعاىل: 
)((

{ الكرمي؛ ومثاله قوله تعاىل: {

.
)8(

{ }

وبالّنظر يف ورود هذه الأمناط يف اأثناء ال�سور القراآنّية الكرمية يتبنّي اأن اآخر الأمناط اأقلُّها 

 اإىل وروده يف ب�صع مراٍت 
)9(

وروداً يف القراآن الكرمي، اإذ ت�صري الدرا�صة الإح�صائّية التقريبّية

القراآن  الت�سخي�سّية دورانًا يف  الأمناط  اأكرث  والثاين، وهما  فالأّول  الثالث،  يليه  فح�سب، 

الكرمي، ولذلك دللة وا�صحة على ما �صبقت الإ�صارة اإليه من التوّجه القراآين نحو املتلّقي، 

))( البقرة: 4).

))( احلاقة: )).

))( ف�صلت: 9).

)4( امللك: 8.

)5( الأعراف: 54).

)6( هود: 4).

))( البقرة: )9.

)8( هود: )8.

)9( اعتجُمد يف هذا على الّنظر يف القراآن الكرمي اأوًل، وكتاب )تلخي�ص البيان يف جمازات القراآن( لل�رضيف الر�صي  ثانيًا.
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فالنمطان الأّولن لي�ص فيهما خروج على املعامل احل�صّية التي ت�صهم يف عملّية الإفهام، اإذ 

احل�صّية اأ�صل فيهما، وهو يدّل اأي�صًا على اأن الت�صخي�ص- على قّلة وروده جمماًل يف الّن�ص 

التي  املواطن  اأهّم  اأّن  بذلك  ي�صي  مما  ولعّل  غام�صًا،  يبدو  ما  ليبنّي  جاء  الكرمي-  القراآين 

تّلى فيها الت�صخي�ص القراآين كانت يف م�صاهد الطبيعة وم�صاهد القيامة، ولكّل من هذين 

 اأن 
ّ
املو�صعني خ�صو�صّيته الدللّية؛ ففي ت�صخي�ص م�صاهد الطبيعة اأراد الّت�صّور الإ�صالمي

التَّفاعل مع هذه  اإىل حدود  يناأى بعالقة الإن�صان مع الأ�صياء عن حدود حم�ص امل�صاهدة، 

امل�صاهدات التي ت�صارك الإن�صان يف عبودّيته هلل عّز وجّل؛ اأي اإّن الأمر لي�ص �رضحًا لآلّية 

عن  غائبًا  كان  جديد  مفهوٍم  يف  وعر�صها  عليها  تنبيه  هو  بل  امل�صاهدات،  هــذه  عمل 

الأ�صياء خلٌق  اأن هذه  اإمياين مفاده  القراآين من منطلق  الت�صخي�ص  ينطلق  املتلّقي، ومن هنا 

طالبٌة بعبــادة خالقها وطاعة اأوامره اإذ مل تجُخلق  من خلِق اهلل، وملا كانــت كذلك فهــي مجُ

عبثًا، وهــذا يقت�صــي اأنهــا متتــلك اإرادًة لئقًة بهـا، وذلـك كّلـه م�صتفاٌد من قوله تعاىل: 

.)((
{ }

جديد  ت�صّور  طرح  املهّمة  القراآين  الت�صخي�ص  جمالّيات  مـن  كان  فقد  هنـا  ومن 

الت�صخي�ص  فجاء  معدومًا،  يكون  تاأثريها  يكاد  العيون، حتى  األفتها  التي  الطبيعة  مل�صاهد 

طبيعّية  كونّيـة  ظاهرة  هو  با  فال�صبح  امل�صاهـدات،  هـذه  اإىل  الّنظر  ليلفت  القراآين  الفّني 

�صيئًا  منـه  يجعل  رتيب  نحٍو  على  ومكان  زماٍن  كّل  يف  الإن�صان  اأمام  يوم  كّل  تتعاقب 

يف  احلياة  مينحه  جديد  ت�صّور  يف  الكرمي  القراآن  يعر�صه  الكوامن،  من  اأّيًا  يثري  ل  معتاداً 

يتنّف�ص: { ثّم فهو  الوداعة والهدوء والطماأنينة، ومن  �صورة يف منتهى 

بهمـا  فـاإذا  رتوبـة  دائبـٍة  بحركة  م�صاء  �صباح  يطلعان  القمر  وذا  ال�ّصم�ص  وتلك   ،
)((

{

 ي�صبحان مـن ذوي الإرادة، وهـذه الإرادة مقهورة علـى خدمة الإن�صان بفعـل خالقهـا: 

))( الإ�رضاء: 44.

))( التكوير: 8).
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.
)((

{ }

وجمالّية اأخرى من جمالّيات هذا الفّن )اأنه يلقـي الطماأنينة يف نف�ص القارئ، عندما 

، فالليل- مثاًل- 
)((

يقّدم له مثيله يف رفع م�صتوى الأ�صياء، فيتال�صى ال�صعور بالغربة والنعزال(

 �صكنًا يطمئن الفرد 
ّ
الذي يومئ غالبًا اإىل املجهول وينذر باخلوف ي�صبح يف الت�صّور الإ�صالمي

} وتعاىل:  تبـارك  احلـّق  يقول  فيـه، 

اجلماد  ذلك  الأر�ص،  وكـذا   ،
)4(

عجيبة( ا�صتعارة  )وهذه  الر�صي:  ال�رضيف  ويعّلق   ،
)((

{

الطويـل العري�ص، ت�صبـح فـي القـراآن الكـرمي عرو�صًا يف يـوم جلوتهـا، وذلك فـي قولـه 

.
)5(

{ تعاىل: {

يقول ال�رضيف الّر�صي: )وهذه ا�صتعارة ح�صنة، لأّن الزخرف يف كالمهم ا�صم للزينة 

زينتها  لب�صت  اأي  الأر�ص زخرفها(،  )اأخذت  �صبحانه:  وقوله  املونقة  الألوان  واختالف 

. والواقع اأن 
)6(

باألوان الأزهار، واأ�صابيغ الريا�ص، كما يقال: اأخذت املراأة قناعها اإذا لب�صته(

هذه الآية الكرمية، ينبغي فهمها يف اأثناء �صياقها الذي انتظمها �صاأَن كّل ال�صور الت�صخي�صّية 

يف  ورة  ال�صّ هذه  تربز  هذا  ومع  مثل،  و�رضب  وتقريع  عذاٍب  �صياق  فال�صياق  وغريها، 

اأولئك  يعتقده  كان  ما  بني  العظيمة  املفارقة  يربز  واإ�صعاعها  م�صّعة،  ال�ّصياق  ذلك  خالل 

النفر وينتظرونه، وبني ما قّدره اهلل تبارك وتعاىل لهم، واملهّم هو ال�صورة الت�صخي�صّية التي 

تربز الأر�ص عرو�صًا متزيّنة، ومدى احلواجز التي تك�رضها بني الإن�صان والطبيعة يف خالل 

جمال الت�صخي�ص الأّخاذ.

))( ي�ص: 40.

))( جماليات املفردة القراآنية، د. اأحمد يا�صوف: )4).

))( يون�ص: )6.

.(56 :
ّ
)4( تلخي�ص البيان يف جمازات القراآن، ال�رّضيف الّر�صي

)5( يون�ص: 4).

.(55 :
ّ
)6( تلخي�ص البيان، ال�رّضيف الّر�صي
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القراآين  الت�صخي�ص  واملجاز يف  احلقيقة  دعوى  يا�صوف يف  اأحمد  الدكتور  ترّدد  وقد 

التي ذكرت-  الأمناط  اإىل  الّنظر  اإىل ق�سمني من دون  الت�سخي�س  ق�سم  ثّم  والنبوي، ومن 

ولعّل يف هذا مكمن ال�صطراب- يعتمد الأّول منهما على ما �صّماه )ال�صخو�ص الغيبّية(، 

اأ�صند فيها القول اإىل املجّردات من باب التو�ّصع يف الّلغة، حيث يدّل على حقيقة غيبّية، فهو 

خمت�ّص باإطالق بع�ص اجلمادات )وهو ما يريده باملجردات( يوم القيامة، ومن ثّم اأخرجه 

من باب الت�صخي�ص، ويعتمد الثاين على لغة فنّية تنطق ما تقع عليه احلا�ّصة يف الدنيا، يقول: 

)ل بّد من التمييز بني اآيات اأ�صند فيها القول اإىل املجّردات من باب التو�ّصع يف الّلغة وهي 

تدّل على حقيقة غيبّية..، وبني اآيات ت�صمنَّت ت�صخي�صًا اأدبّيًا قائمًا على ال�صتعارة، يّت�صح 

به  م�صّلم  التق�صيم غري  ، وهذا 
)((

ت�صخي�صًا( منهما  الأّول  عّد  الفّني، ول ميكن  العامل  فيه 

على هذه ال�صاكلة؛ لأن الّلغة احلقيقّية ل ت�صتبعد يف اإنطاق اجلمادات يف النمطني الأّول 

والثاين من اأمناط الت�سخي�س، من دون النظر يف اأّن هذا الإنطاق كان يف دار الدنيا اأم يف 

الدار الآخرة، وذلك لأّن العهد احل�ّصي بهذه الأ�صياء اأقوى من التجريد، واأّما الّلغة املجازيّة 

الفنّية فتكون وا�صحة يف النمطني الثالث والرابع اإذ دعوى اخللق املغاير ل يجُ�صّلم بها، بل 

هي ل ت�صح هناك لعدم وجود العهد احل�ّصي اأو حتى امل�صابه، ومهما يكن فاإّن لل�صياق �صاأنه 

يف كال املو�صعني، اإذ هو الذي يوّجه فهم املتلّقي اإىل املراد.

ي�صاف اإىل ذلك اأمور، اأولها: اأّن الت�صخي�ص يف اأ�صله يعتمد التخييل؛ اأي ت�صّور هذه 

الأ�صياء امل�صّخ�صة على وفق اأ�صياء اأخرى حم�صو�صة، فال�صبح موجود حم�صو�ص، وكذا الإن�صان 

بح، والأ�صياء التي  الذي يتنّف�ص موجود حم�صو�ص، والتخييل يكمن يف اإ�صناد الّنف�ص اإىل ال�صّ

اأنطقها يف الآخرة، واإذا  اأنطقها البيان القراآين الكرمي يف الدنيا، ل فارق بينها وبني التي 

كانت اأعيانها غائبة فاإّن �صخو�صها معهودة حم�صو�صة.

واأّما الثاين: فهو اأّن ادعاء ال�صورة الغيبّية املغايرة، موجود يف الت�صخي�ص الفّني كوجوده 

))( ال�صورة الفنّية يف احلديث النبوي ال�رضيف، د. يا�صوف: 404، وينظر ما بعدها.
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يف )ال�صخو�ص الغيبّية( �صواًء ب�صواء.

قوله  يف  القيامة  يوم  ت�صهد  اأنها  عنها  الكرمي  القراآين  البيان  اأخرب  التي  فالأر�ص 

، هي ذاتها الأر�ص التي خوطبت يف قوله تعاىل: 
)((

{  �صبحانه: {

، فال�صتعارة ملموحة يف كليهما، والفعل قائم يف كلتا احلالني، 
)((

{ }

وكذا الكيفّية جمهولة يف كلتا احلالني، فال م�صّوغ للف�صل بينهما، وغاية الأمر تكمن يف 

�صدق الإخبار اأو اأنه غري �صادٍق، وهي الثالثة: اأي اإن الإخبار يف احلالني كان من اهلل عّز 

وجل، وقدرة اهلل من غري حدود، فما يقدر عليه يف الدنيا يقدر عليه يف الآخرة �صبحانه.

لني  النمطني الأوَّ النبوّية - من  اأو  القراآنّية  الت�صخي�صّية  ال�صور  فاإّن  اأعلم-  ولذا- واهلل 

حيثما جاءت - تفهم يف جمالني:

 ينطلق من منطلق اإمياين، وتكون الّلغة فيه حقيقّية، لأّنه خطاب ممن 
ّ
الأّول منهما ديني

لق، فاحلّق تبارك وتعاىل خاطب جهنم ورّدت اخلطاب يف قوله تعاىل:  َخلَق على من خجُ

 فلها كالم، ولكن كيفّية هذا الكالم اأمٌر ل 
)((

{ }

اإدراكها على احلقيقة، فالوحي  العلم على  اإىل  التي جعلت منافذ الإن�صان  طاقة للحوا�ّص 

مطلق واحلوا�ّص حمدودة، وهذا امل�صتوى املعريّف الإمياين من الفهم مل يكن غائبًا عن اأذهان 

الذهنّية  الفن وينحو به نحو احلقيقة  يناأى بتلقيه عن  الفهم  العلماء، فالت�صخي�ص يف هذا 

املتخّيلة ابتالًء، وهذا ل م�صاحة فيه، ول �صّيما اأن القراآن الكرمي كتاب دين، والدين قائم 

اإىل  الت�صخي�صات ورّد حقيقتها  اإّل الإميان بهذه  املتلّقي  على الختبار، ومن هنا ل ميلك 

علم احلّق تبارك وتعاىل، بو�صف هذا الإميان نوعًا من الإذعان مل�صيئة اخلالق عّز وجّل، وذا 

وا�صح عند ابن قتيبة - من علماء ال�ّصلف - اإذ يقول: )فمن اآمن بحمد  وباأّن ما جاء 

به احلّق، اأخذ بجميع هذا، و�رضح �صدره به، ومن اأنكره لأّنه ل يوؤمن اإّل با اأوجبه النظر، 

))( الزلزلة: 4.

))( هود: 44.

))( ق: 0).
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والقيا�ص على ما �صاهد وراأى يف املوات واحليوان، فماذا بقي على امل�صلمني؟!، واأيَّ �صيء 

.
)((

ترك للملحدين؟!(

ويلفت النتباه الت�صاوؤل ال�صتنكارّي لبن قتيبة، الذي ي�صبح بوجبه الكالم على الفنّية 

واحل�صّية واملعنوّية جميعًا �رضبًا من الجرتاء على كتاب اهلل عّز وجّل واأخباره، وطعنًا يف 

م�صامينه الفكريّة التي اأريد ببع�صها ابتالء العباد.

�رضاج  اهلل  عبد  ال�صيخ  هو  الع�رضيني  العلماء  من  عامل  عند  ملموح  الفهم  هذا  اأن  كما 

: )وهذه ال�صهادة ل 
)((

{ الدين، فهو يقول تعليقًا على قوله تعاىل {

تكون اإّل عن علم وم�صاهدة، فلول اأّن لها اإدراكًا و�صعوراً ملا علمت، وملا حتّملت ال�صهادة 

.
)((

حّتى اأدتها يوم القيامة، فاإّن ال�صهادة ل تقبل اإل مّمن حتّمل العلم بامل�صهود به(

واأّما املجال الثاين الذي يفهم فيه الت�صخي�ص - عاّمًة - فهو املجال الفّني، فالت�صخي�ص 

الإميان بقدرة اخلالق على خلق  الفنّية املح�صة، لأّن  ال�صبغة  اإىل  يرّد  القراآين واإن كان )ل 

، فاإّن 
)4(

هذه ال�صفات على حقيقتها لي�ص ببعيد هنا، على اأّن الكيفّية مفّو�صة اإليه �صبحانه(

فة الفنّية نفيًا قاطعًا، ول �صّيما اإذا نظرنا اإليه على اأّنه فنٌّ متوّجٌه اإىل  ذلك ل ينفي عنه ال�صّ

متلقٍّ حمدود بحدود حوا�ّصه، فالت�صخي�ص يف جماله الفّني بعيد عن املبا�رضة، فهو كما يقول 

اجلامدة،  املواّد  على  احلياة  يتمّثل يف خلع  التخييل(،  األوان  من  )لون  �صّيد قطب جمماًل: 

والظواهر الطبيعّية..، وهذه احلياة قد ترتقي فت�صبح حياًة اإن�صانّية ت�صمل املواد والظواهر 

والنفعالت وتهب لهذه الأ�صياء كلها عواطف اآدمّية..، تتبّدى لهم يف �صّتى املالب�صات 

بهذا  فياأن�صون  احل�ّص،  به  ويتلّب�ص  العني،  عليه  تقع  �صيء  كّل  احلياة يف  يح�ّصون  وتعلهم 

.
)5(

الوجود اأو يرهبونه يف توّفٍز وح�صا�صّية واإرهاف(

))( تاأويل م�صكل القراآن، ابن قتيبة: ))).

))( الزلزلة: 4.

))( هدي القراآن الكرمي اإىل معرفة العوامل والتفكري يف الأكوان، عبد اهلل �رضاج الدين:  404.

)4( ال�صورة الفنّية يف احلديث النبوي، د. يا�صوف: 469.

)5( الت�صوير الفني يف القراآن، �صيد قطب: 40).
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يرتقي  اأنه  اإّل  ماألوفة،  للغة  فّني  ا�صتخدام  اإنه  اأي  التخييل؛  األوان  لون من  فالت�صخي�ص 

الراكدة، وبا يهبها  الفكرّية  اإذ يحّرك امل�صامني  الّلغة با مينحها من خمزوٍن معريف،  بهذه 

ورة من جمّرد  من خمزون فني موؤّثر يف تو�صيع رقعة اخليال لدى املتلّقي، ومن ثّم ينقل )ال�صّ

اأحداثها ووقائعها مما يوهم  اإىل تخّيل م�صاهدة  الإخبار الذي يحتمل ال�صدق والكذب، 

البنّي  اأثره  للت�صخي�ص  كان  فقد  ولذا   ،
)((

يقينّيًا( اأ�صبح  الظّن  على   
ّ
مبني هو  ما  اأن  املتلّقي 

للم�صاهدات  روؤية جديدة  واإن�صاء  الغيبّية،  املجّردات  هذه  تقريب  من  املتمّيز  الإفهام  يف 

احلا�رضة، وذا من اأهّم الأ�صباب التي تربط الّت�صخي�ص بالأ�صا�ص الإفهامي.

وتتبّدى عالقة الت�صخي�ص الفّني بالإفهام وا�صحة اأي�صًا يف خالل حدوده احل�صّية التي 

عالقة  )ال�صتعارة  اإذ  دائمًا،  اعتماداً  عليها  يعتمد  التي  )ال�صتعارة(  مفهوم  يف  تنطوي 

لغوّية تقوم على املقارنة، �صاأنها �صاأن الت�صبيه، ولكنها تتمايز عنه باأنها تعتمد ال�صتبدال، 

ومقابلها  ال�صتعارة  بني  فالفارق  املختلفة..،  للكلمات  الثابتة  الدللت  بني  النتقال  اأو 

احلريّف اأو احلقيقي فارٌق يف الدرجة لي�ص غري، اإذ توؤّدي ال�صتعارة املعنى نف�صه الذي توؤّديه 

الت�صخي�ص  ، وعلى هذا ي�صبح 
)((

التقدمي( اإّل يف طريقة  العبارة احلرفّية، ولي�ص ثمة فارق 

نوعًا من اإن�صاء عالقات جديدة يف النظام اللغوي مينح الّن�ص خ�صو�صّية مثرية ومتّيزاً.

ففي قوله تبارك وتعاىل: {

 ثّمة �صببان متكامالن لفهم الآية الكرمية - بناًء على ما �صلف -:
)((

{

اأولهما: اأّن اخلالق الذي اأبدع ال�صماء والأر�ص خلق لهما قدرة على كالٍم معنّي، وخلق 

لهما القدرة على التفاهم معه عّز وجّل على نحٍو ما، ثم خاطبهما وفق هذه الّلغة ورّدتا 

قدرتهم  لأّن  احلقيقة؛  على  معرفتها  الب�رض  قدرة  نطاق  يف  لي�ص  واحدة  وهذه  اجلواب، 

))( الأ�ص�ص النف�صّية لالأ�صاليب البالغية، جميل عبد املجيد ناجي. )8)، نقاًل عن جماليات املفردة، د. يا�صوف: )4).

))( ال�صورة الفّنية، جابر ع�صفور: )0)، )0).

))( ف�صلت: )).
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.
)((

حمدودة بحدود حوا�ّصهم التي ل تدرك مفردات هذه الّلغة

واأّما ال�صبيل الثاين: فال يخرج على الأّول كثرياً، اإذ تدّخل الت�صخي�ص فنّيًا ليقّرب اإىل 

الّلغة، وتو�صيع ملدلولت مفرداتها،  تدّخل يف عالقات  ثمة  الذهن هذا اخلطاب، فكان 

اأجُودع  ملا  اإمنا �صار متكّلمًا  املتكّلم  اإىل متكّلم، وهذا  اإّل  ي�صند  الّلغة ل  رف  فالكالم يف عجُ

فيه من عنا�رض القدرة على الكالم من ذهٍن يولّد املعاين وي�صع الألفاظ باإزائها، ثم حنجرة 

تنطق، فاإذا اأ�صند الكالم اإىل غري حامل هذه العنا�رض فهو الفّن، وهنا ا�صتعار املنظوم الكرمي 

فعل الكالم )قال(، الذي هو من لوازم الب�رض لالأر�ص ولل�صماء على ال�صتعارة املكنّية يف 

، وذا �صبب 
)((

ت�صخي�ٍص �صبيله بيان قدرة اخلالق عّز وجّل، وتقريب هذه الفكرة من متلقيها

اآخر من الأ�صباب التي تربط الت�صخي�ص بالبعد املعريف.

اأن  ذلك  لبو�صًا،  الت�صخي�ص  يتخذه  الذي  ال�صتعارّي  بامللفوظ  متعّلق  اأهمّيته  له  واأمٌر 

الت�صخي�ص يعتمد يف اإدراكه على مفهومني مهّمني، هما: التمازج يف ال�صتعارة؛ واملغايرة 

اّدعاء  تقت�صي  الفن  عرف  يف  ال�صتعارة  اأّن  هذا  وبيان   ،
)((

الت�صبيه من  اإليه  �صتف�صي  فيما 

التالحم بني امل�صتعار له وامل�صتعار منه، اإذ يكون ادعاء انتقال امل�صتعار له اإىل جن�ص امل�صتعار 

منه، فم�صاهد الطبيعة يف الت�صخي�ص تتالحم بالنف�ص الإن�صانّية، لي�صبح املاء ذا اإرادة وقدرة 

اأو  )تتكّلم  التي  الطبيعة  هذه  ولكّن   ،
)4(

{ } الطغيان:  على 

املغايرة يف  مفهوم  يتدّخل  وهنا  فّنيًا -   - تتكلم على حقيقتها  لي�صت  تطغى(  اأو  تتنّف�ص 

الأ�صل الت�صبيهي للت�صخي�ص، فامل�صّبه )امل�صتعار منه( حتمًا غري امل�صّبه به )امل�صتعار له(، بل 

))( ينظر تعليق ابن قتيبة على الآية الكرمية يف تاأويل م�صكل القراآن /)))/ حيث رّد ذلك اإىل احلقيقة ل املجاز.

))( ينظر تعليق الزخم�رضي يف الك�صاف: 84/4) اإذ اإنه مل ي�صتبعد كال الفهمني.

))( مفهوما التمازج واملغايرة: ينظر: جابر ع�صفور - ال�صورة الفنية /4))/ فما بعدها و/4)4/ فما بعدها، وهو قريب من 

مفهوم )الدعاء( عند اجلرجاين يف دلئل الإعجاز /)8)/ والرازي: نهاية الإيجاز يف دراية الإعجاز /)0)/، وينظر: 

فن الت�صبيه علي اجلندي )/8).

)4( احلاّقة: )).
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 ،
)((

كلٌّ منهما له خ�صو�صّيته، )ول بّد واأن يكونا م�صرتكني من وجه وخمتلفني من وجه(

احلركة  يف  ملا  خالبًة،  الّن�ص  على  ت�صفي  الّلغة،  يف  ومتّيزاً  علّواً  ذلك  يف  اأّن  الأمر  وغاية 

الذهنّية اللطيفة التي يتعاورها املتلّقي ما بني التمازج واملغايرة ثّم اخللو�ص اإىل وجه ال�ّصبه، 

من �رضوٍر واإقبال على الفكرة، ويكون ثّمة تقريب من الفهم من طريٍق فّني مده�ص، وهذا 

بقوله:  الآنفة  الكرمية  الآية  على  عّلق  الذي  كالّرّماين  )اأبلغ(،  بقولهم  العلماء  عنه  عرّب  ما 

.
)((

)حقيقته عال، وال�صتعارة )اأبلغ(، لأّن طغى عال قاهراً، وهو مبالغة يف عظم احلال(

لّواً عظيمًا يف اأثناء الّطوفان، ولكّن  فامل�صمون الفكري الذي يجُراد اإي�صاله هو علّو املاء عجُ

اخلطاب  لي�صبح  التاأثري  عمق  الإخبار  هذا  اإىل  ت�صيف  )طغى(  امل�صتعارة  القراآنّية  املفردة 

مّت�صقًا مع املّنة الإلهية الكربى يف اإنقاذ الب�رضيّة بحملهم يف )اجلارية(.

ويربز ال�ّصياق اأمراً مهّمًا يف فهم ال�صور القراآنّية الت�صخي�صّية، اإذ تكون حكمة ال�ّصياق 

ورة الت�صخي�صّية، من خالل املفارقة احلا�صلة  هي املحّرك الأبرز نحو تف�صري ا�صتعمال ال�صّ

} وتعاىل:  تبارك  قوله  ففي  فيه، 

.
)((

{

يجُالحظ اأّوًل اأن ثّمة خطابًا موّجهًا من احلّق �صبحانه اإىل جماداٍت تقع عليها احلوا�ّص، 

واأّن هذه اجلمادات متتلك اإرادة وقدرًة على الختيار ورّد اجلواب، وذا هو الفهم الإمياين 

لهذه الآية الكرمية حيث الت�صليم بقدرة اخلالق عّز وجّل على اإعطاء هذه اجلمادات القدرة 

اإدراك هذا الكالم على  خَلْلِقِه الإن�صاَن مينع  املغايَر  َخْلَقها  اأن  على الكالم والإرادة، على 

حقيقته.

وملّا كان هذا الفهم يبدو بعيداً عن املتلقي، فاإّن املف�رّضين توّجهوا اإىل دعوى املجاز يف 

باأنه مل ي�صتبعد  ي  َي�صِ اأن كالمه  اإىل املجاز، مع  اأ�صار  هذه الآية الكرمية، كالزخم�رضي الذي 

))( نهاية الإيجاز يف دراية الإعجاز، الفخر الّرازي: )0).

))( ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن، »الّرّمايّن«: 80، وينظر ال�صناعتني، اأبو هالل الع�صكري: ))).

))( الأحزاب: )).
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احلقيقة، فهو يقول: )واملراد بالأمانة الّطاعة، لأنها لزمة الوجود، كما اأّن الأمانة لزمةجُ 

اإليه  اأ�صار  الذي  واملجاز   ،
)((

جماز( واإ�صفاقها:  واإباوؤها  اجلمادات  على  وعر�صها  الأداء، 

والأر�ص  لل�صموات  املعامل  وا�صح  ت�صخي�ص  الكرمية، هو يف حقيقته  الآية  الزخم�رضي يف 

واجلبال باإ�صباغ �صفة اإن�صانّية عليها، هي القدرة على التخاطب، والقدرة على رّد اخلطاب 

�صّبهت هذه  اإذ  املكنّية،  ال�صتعارة  �صبيل  على  والإ�صفاق(  )الإباء  فعل  ا�صتعارة  يف خالل 

، واأ�صَفْقن(،  اجلمادات باإن�صان، ثّم حذف امل�صّبه به واأجُبقي على �صيء من لوازمه وهو )اأَبنْيَ

املفارقة  اإىل  امل�صابهة  جمّرد  حدود  تاوز  اإىل  الت�صخي�ص  هذا  وجه  الذي  ال�ّصياق  وكان 

احلا�صلة، ولعّل مدار الأمر عليها؛ وذلك اأّن هذه اجلمادات اأكرث تعّقاًل من الإن�صان، واأكرث 

تعظيمًا وتفخيمًا ل�صاأن هذه الأمانة، وذا ملموح يف قول الزخم�رضي: )هذه الأجرامجُ الِعظام 

واأطاعت  مثلها،  انقياَد  وعال  عّز  اهلل  لأمر  انقادت  قد  واجلبال  والأر�ص  ال�صموات  من 

منه من  ي�صح  فيما  تكن حاله  فلم  الإن�صان  واأّما  بها..،  وتليق  منها  ت�صّح  التي  الّطاعة  له 

))(.. وذا يقال اأي�صًا يف قول احلّق تبارك 
الطاعات ويليق به من النقياد لأوامر اهلل ونواهيه(

والأر�ص طريقتهما  فلل�صماء   ،
)((

{ وتعاىل: {

يف الكالم والعبادة والت�صبيح، واملفارقةجُ احلا�صلة يف اأّن �صجود هذه الأجرام العظيمة اخِللقة 

كان �صجوداً طوعّيًا، وهو اأبلغ واأعظم من ال�صجود الإجبارّي..، وذا اأي�صًا ملموٌح يف قوله 

، يقول ال�رضيف الّر�صي: )وهذه 
)4(

{ تعاىل يف �صاأن اجلبال: {

 ،
)5(

فة( ا�صتعارة، واملراد ظهور اخل�صوع فيها لتدبري اهلل �صبحانه، باآثار ال�صنعة واإحكام ال�صّ

اإّل  الزخم�رضي،  يبعد عنه  الفّني، الذي مل  الفهم   يف تعليقه ينحو نحو 
ّ
الر�صي اأّن  ويالحظ 

الناطقني، واجلبال  العاقلني  ال�ّصياق الكرمي من جهة املفارقة احلا�صلة بني الكّفار  اأبرز  اأّنه 

))( الك�صاف: )/)54.

))( الك�صاف: )/)54.

))( ف�صلت: )).

)4( البقرة: 4).

)5( تلخي�ص البيان: 6)).
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اهلل  لأمر  انقيادها  عن  واخل�صية جماز  اجلبل،  اأعلى  من  يرتّدى  )يهبط:  يقول:  اإذ  اجلامدة، 

.
)((

تعاىل، واأنها ل متتنع على ما يريد منها، وقلوب هوؤلء ل تنقاد ول تفعل ما اأمرت به(

الأّول والّثاين من  النمط  اإىل  منتميٌة  اأنها  الفة  ال�صَّ الأمثلة  فاإن املالحظ يف  ومهما يكن 

اأمناط الّت�سخي�س القراآيّن، ويف هذين الّنمطني ل ت�ستبعد الّلغة احلقيقّية متام ال�ستبعاد، بل 

تبقى لها م�صاحة وا�صحة، وهذه امل�صاحة تختزل يف الّنمطني الّثالث والّرابع، بل اإنها ل 

تظهر فيه البّتة؛ لأن الّتعويل عليها يف الفهم يقود اإىل �رضٍب من الّتخّر�ص، فامل�صاحة الفنّية 

يف هذين الّنمطني طاغية لأّن الّطرف الأّول من اأطراف عملّية الّت�صخي�ص جمّرد حتمًا، ل 

ميكن بحاٍل الّتكّهن بلغة له لأن يف ذلك بجُعداً وا�صحًا، ولعّل املهّم هنا هو بروز احلدود 

مع  الفهم،  من  تقريبها  يجُ�صهم يف  مما  اإليها،  ورة  ال�صّ تومئ  والتي  �صاء،  الرِّ القريبة  الفكرّية 

احلفاظ على التمّيز، وي�صي بالتوّجه القراآين نحو الإفهام املتمّيز للمتلّقي بغية متكني املعنى 

يف نف�صه.

الـ�رضيف  يعّلـق   )((
{ وجل:{ عّز  قوله  ففي 

الّر�صي قائاًل: )وقوله:... ا�صــتعارة لأّن الإميـان على احلقيقة ل ي�صح عليه الّنطق، فالأمر 

اإمنا يكون دللة على �صّد  اإذاً بذلك - واهلل اأعلم - اأن الإميان  اإمنا يكون بالقول، فاملراد 

الكفر وال�صالل، وترغيبًا يف اتباع الهدى والّر�صاد، واأنه ل يكون ترغيبًا يف �صفاهة ول 

، والآية الكرمية جاءت قفلًة ل�صياق تقريع بني اإ�رضائيل على اأفعالهم، 
)((

دللة على �صاللة(

وتاريخهم الأ�صود، ويلمح فيها التنبيه على اإيقاظ ح�ّص الرقابة الداخلّية على النفو�ص، ولذا 

فقد كان ت�صخي�ص هذا الرقيب الداخلي، الذي هو الإميان املزعوم، وبيان خطئه الفادح 

يف منتهى الّت�صاق والإبانة، مع الإيغال يف التاأثري؛ اإذ اأ�صبح هذا الرقيب الذي من �صاأنه 

اأن يدّل املرء على اخلري، وياأمره به �صالًّ فنا�صب هذا و�صف اأ�صحابه بال�صالل والكفر يف 

))( الك�ّصاف: )/)8).

))( البقرة: )9.

))( تلخي�ص البيان - ))).
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منتهاهما.

يقول   
)((

{ } تعاىل:   قوله  ويف 

يق والت�صاع،  ال�رضيـــف الر�صي: )وهذه ا�صـــتعارة، لأّن النف�ص يف احلقيقة ل تو�صف بال�صّ

واإمنا املـــرادجُ بذلك املراَد بالقول الأّول، اأي قوله تعاىل: {

 ،
)((

ال�سرب( منقطع  وبلوغها  الكرب  ب�سدة  القلوب  ان�سغاط  عن  عبارٌة  اأنه  من   {

بالكالم  بقاطعتهم  الأمرجُ  و�صدر  لِّفوا،  خجُ الذين  الثالثة  حال  ي�صف  الكرمي  وال�صياق 

والتعاطي املبا�رض، ولإبراز اإميانهم العميق الذي اأّهلهم للتوبة والتوبة عليهم، جاءت املفارقة 

ِعَماٌر  اأّن قلوبهم  ليدّل على  الكرمي،  البيان  الذي �صّخ�صه  الفعل  العقوبة ورّد  الكبرية بني 

بالإميان، واأّن التوبة عليهم مل تكن بدعًا.

واملالحظ يف املثالني ال�صالفني - وغريهما اأي�صًا - اأّن طاقة التخييل الكبرية التي يتطّلبها 

الت�صخي�ص الفّني عمومًا، تت�صاءل يف الت�صخي�ص القراآين، فاحلركة الذهنّية تبقى على لطفها؛ 

لأّن املغايرة بني امل�صّبه وامل�صّبه به تبقى قريبة وماأنو�صة، فال حاجة ثّمة اإىل كّد ذهن، واإعمال 

مع  التنا�صب  منتهى  يكون يف  امل�صتعار(  )اللفظ  به  فامل�صّبه  اإىل رموز؛  الّن�ص  يحيل  خيال 

ال�صّياق الفكري من جهة، ويف منتهى التما�ّص مع امل�صّبه )امل�صتعار له( فالإميان يف حقيقته 

�س كان يف جمازّيته رقيب، والّنف�س التي هي فيما ُيح�سُّ ذات ارتباٍط وثيٍق  رقيب، فاإذا �ُسخِّ

در يّت�سع وين�رشح من جهة فيزيائه لالنب�ساط وال�رّشور وي�سيق للكرب تكاد تبقى على  بال�سّ

حالها يف املجاز.

يّت�صق  بالكلمات؛  ت�صويٌر  اأنهما  والّت�صخي�ص  الّتج�صيم  يف  الأمر  غاية  اأّن  وال�صفوة 

مع امليل الإن�صايّن العام الذي ياأن�ص بالوا�صح ويفهمه من جهة، ويّت�صق مع اإرادة اجلمال 

م ما بعد احل�صّية،  الذي ي�صيف اإىل الإفهام اأثراً وجدانّيًا يتمّثل يف حتري�ص املتلّقي على تفهُّ

))( التوبة: 8)).

))( تلخي�ص البيان - )5).
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َقت ال�صور التج�صيمّية  واملتعة الفنّية العالية التي تعقب اكت�صاف الفكرة، ومن هنا فقد حقَّ

الإبانة  �صمة  على  فحافظت  معجزاً،  حتقيقًا  املتمّيز  الإفهام  حّد  القراآنّية  والت�صخي�صّية 

والتو�صيل؛ اإذ قّربت املعنى من فهم الإن�صان، وتاوزت يف الوقت نف�صه احل�ّص اإىل اإعمال 

العقل والروّية؛ اإذ ا�صتدعت قدرًة عاليًة على الت�صّور، تلك القدرة التي تثري املتلّقي املتذّوق 

وحترتمه، ومل يكن ذاك اإّل توّجهًا كرميًاً نحو املتلّقي من اأجل الغاية الكربى التي هي متكني 

املعنى يف نف�صه.
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(((

تمهيــد

)حتديد �ملجال(

اإذا كاَن الّتمكني حمّله املتلّقي، ومو�صوعه املعنى، وغايته �صمان ال�صتجابة، فال بّد له 

- كما 
ّ
؛ اإذ اإّن �صمّو العمل الأدبي

ّ
 هنا من الّن�ّص الأدبي

)((
من حمّر�ٍص وباعث، ينبع معظمه

مة بنوازع املتلّقي  - هو م�صدرجُ الّلّذة، وبقدر ما يكون هذا الباعث اأ�صدَّ حلجُ
)((

يرى لوجنينو�ص

ومكامن الّتاأثري فيه، يكون املعنى اأمكن واأدعى اإىل ال�صتجابة.

وقد �صبق الإملاع اإىل اأّن الّدار�صني العرب كان لهم موقٌف مزدوٌج ذو وجهني مت�صارعني 

 يف متلقّيه:
ّ
اإزاء درا�صة الأثر الذي يرتكه العمل الأدبي

ّ للنُّ�صو�ص؛ اإذ رّدوا ذلك اإىل لوٍن من احلد�ص 
يتجّلى الأّول يف ر�صدهم للّتاأثري الذاتي

املبهم.

 والّتاأثري درا�صة اأ�صلوبّية نف�صانّية، تعل من الّن�ص 
ّ
ويتجّلى الّثاين يف درا�صة ظاهرة التلقي

نف�صه تكاأًَة لها.

فاإىل جانب الذين وقفوا املوقف الأّول كان هناك دار�صون )تاوزوا منطقة »الالتعليل«، 

حماولني العثور على خ�صائ�ص عقلّية تربز جمال النَّظم، وتعّلله التعليل املنطقي، ويتوا�صل 

هذا التاه من اجلاحظ املعتزيّل، وميتد لي�صمل ابن طباطبا وقدامة املتاأثّرين بالفل�صفة، اإىل اأن 

.)((
ي�صل اإىل ذروته عند عبد القاهر الأ�صعري الذي و�صع نظرّية الّنظم باأ�صولها املعروفة(

كلمات  عنا�رضه  ن�ّص  عن  عاّمًة-  الّتمكني-  يف  احلديث  فاإن  اأمر،  من  يكن  ومهما 

)مقت�صى  عنوان  �صيدر�ص حتت  الذي  وهو  اأي�صًا،  اأثرها  والأحوال  للظروف  لأّن  معظمه  »معظمه«  بقويل  احرتزت   )((

احلال(.

))( ينظر: الأ�صول املعرفّية لنظريّة الّتلقي، ناظم عودة خ�رض: 60.

))( مفهوم ال�ّصعر، د. جابر ع�صفور: 9)4، وينظر: ا�صتقبال الن�ص عند العرب، د. حممد املبارك: 50.

Tamkeen.indb   123 12/9/09   1:29 PM



((4

مٍة بني الن�ّص باأ�صاليبه  ومعاٍن، واأ�صول تو�صيله اأ�صاليب بيانّية، ولذا فاإن الأمر يدور على حلجُ

ومعانيه، واملتلّقي بنوازعه واأهوائه، وهذا- ل بّد- حمكوم بنوامي�ص معّينة تربط بني اإنتاج 

املعنى وتلّقيه. والن�ّص الذي يتمّكن معناه من متلّقيه، ويكون قادراً على حتريك ال�صتجابة 

نحو م�صمونه؛ هو الن�ّص الذي اقتدر �صاحبه- مطلقًا- على اإدراك اأكرب قدٍر من النوازع 

اأكرث قدرًة على خماطبة القدر  اأدواٍت  اإليها متلّقوه، ومن ثّم اختيار  والأهواء التي يحتكم 

امل�صرتك من تلك الّنوازع عندهم جميعًا؛ اأي ذلك القدر الذي ل ينازع فيه اإّل معانٌد اأو 

.
)((

متكرب

ولعّل يف الإمكان احلديث عن منهٍج حمّدد الفرتا�صات والنَّتائج �صلكه اأ�صحاب التاه 

الّثاين – الذي نحى نحو الّدرا�صة والّتعليل- من الّدار�صني العرب للحديث عن الّتمكني، 

يف  الأدبّية  اجلودة  خوا�ّص  من  اأحدهما  ينبع  كبريين؛  تّيارين  تالقي  من  ا�صتق�صاوؤه  ميكن 

والبالغّية  الفنّية  الّظواهر  خوا�ّص  من  الآخر  وينبع  عاّمًة،  القولّية  والفنون  والّنرث  ال�ّصعر 

.
)((

اَلٌت وثيقة وتاأثري متبادل ًة؛ اإذ كان بني هذين التَّيارين �صِ القراآنّية خا�صّ

حنة التي تفعل فعلها يف املتلّقي، ولذا فقد   اإفراز لغوّي يحمل تلك ال�صِّ
ّ
اإن الن�ّص الأدبي

حاَوَلْت تلك الّدرا�صات اكت�صاف قوانني وموا�صعات من�صبطة تنطلق من الن�ّص فتتحّكم 

يف عملية التلّقي والعالقة بني الن�ّص وقارئه، ومن ثّم ا�صتجابته.

وقد كانت العالقة بني اأ�صحاب هذه الّدرا�صات واأ�صحاب التاه الأّول الذي يرى 

 ورّده اإىل قّوة ذاتّية للن�ّص نف�صه تتجّلى يف اأّن ذاتّية عملّية التاأثري هذه 
ّ
اإبهام تاأثري الن�ّص الأدبي

اإمنا هي دليل على اجلودة، بيد اأنها ل ميكن اأن تف�صي اإىل حكم نقدّي مقبول، لأّن ذلك 

اإىل �صابط  الأهواء ل حتتكم  وتلك  املتلّقني،  الأدبّية لأهواء  الأعمال  يعّر�ص  يكون كمن 

معنّي، ولذا فاإّن من اأراد- وفقًا لهذه الّنظرة- الإعالء من قيمة عمل ما، اأو احلّط منه، ما 

))( ينظر لال�صتزادة: جمهرة البالغة، عبد احلميد الفراهي: ) فما بعدها؛ اإذ حتّدث بحديث يقرب من هذا.

))( ينظر: ثالث ر�صائل يف الإعجاز القراآين، مقدمة املحققني: 5.
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خ�صّية، ويكون بذلك قد اأجلم املعرت�صني ودعم  عليه �صوى الّركون اإىل وجدانه وذائقته ال�صَّ

املوؤّيدين.

املعاين  �صّحة  بها  يعرف  التي  اخلطاب  قوانني  ي�صتنتجون  الدار�صون  راح  هنا  ومن 

وِق  )الذَّ من  بّد  ل  كان  فاإذا  ّد؛  والرَّ الإخفاق  اأو  وال�صتح�صان،  النَّجاح  بني  ما  واأداوؤها 

، فاإنه ل بد 
)((

حيح والِفكر املاِئز بني ما يجُنا�صب وما ل ينا�صب، وما ي�صّح وما ل ي�صّح( ال�صَّ

لهذا الّذوق وهذا الفكر من الحتكام اإىل قوانني و�صوابط معّينة، فاحلكم يكون )بال�صتناِد 

وِب التَّنا�صب، وغري ذلك مما  اإىل تلَك الَقوانني على كّل جهة من جهات العتبار يف �رضجُ

.
)((

يق�صد حت�صني الكالم به(

من  وق�صٌد  توّجٌه  هو  بل  معلوم؛  �صبب  عن  م�صّبب  غري  اعتباطّيًا  اأمراً  لي�ص  فالتَّمكني 

الآليات  هذه  و�رضح  املتلّقي،  يف  التَّاأثري  بغية  الن�ّص  تنتظم  واأ�صاليب  اآلّياٍت  يجُرَتَجم  املبدع 

ار�صني يف ق�صّية الّتعليل؛ اأي ملاذا يوؤّثر  والأ�صاليب هو اإجابة عن التَّ�صاوؤل الذي َواَجَه الدَّ

 يف متلّقيه؟
ّ
الّن�ّص الأدبي

 تبدي منهجًا منّظمًا جّداً 
ّ
 والنقدّي العربي

ّ
ولعّل نظرًة فاح�صًة يف جممل الرّتاث البالغي

يربط املقّدمات بالّنتائج، وي�صع الإنتاج والوظيفة يف �صعيد واحد، فال انف�صال بني )املجُنَتج( 

اأّن البالغة- من  وغر�ص اخلطاب، ول غياب للوظيفة عن مراحل العملّية الأدبّية؛ ذلك 

جهة اأنها و�صٌف للكالم يتطلع اإليه املبدع، وتعليٌل للحكم يتطّلع اإليه الناقد- غايتها متكني 

.
)((

املعنى يف نف�ص ال�ّصامع املتلّقي

الأطراف؛  ومت�صابكِة  معّقدٍة،  جّد  اإجراءات  على  طرفيه  بني  يحتوي  الّتحديد  وهذا 

عند و�صعه يف  به  وتنتهي  املعنى  هذا  التي حتت�صن  اللَّفظّية  ورة  فال�صُّ املعنى،  بدرا�صة  تبداأ 

الّتوا�صل.

 .(5 :
ّ
))( منهاج البلغاء و�رضاج الأدباء، حازم القرطاجي

))( املنهاج: 5).

))( ينظر تعريف الع�صكري للبالغة يف ال�صناعتني: 6)، وقد �صلف ذكره يف البحث.
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)((

اأو )النزياح( املنهج ميكن اختزاله يف منظومة كربى هي منظومة )العدول(  وهذا 

يف اأثناء نظام لغوّي وبيايّن لأّمٍة اأبدعت فيه اأ�صاليب قابلة لال�صتبدال والتَّغيري؛ ومن ثّم قابلة 

للتّفاوت يف الأداء، ويف الأثر الذي ترتكه يف متلّقيها.

نيت بختلف الن�صو�ص  را�صات التي عجُ واإذا كانت هذه الق�صّية ذات اأهمّية متمّيزة يف الدِّ

التي اأنتجها العرب يف تاريخهم احلافل، فاإنها تكت�صب اأهمّية م�صاعفة عند مقاربة تناول 

اأّن  من  وخ�صو�صّيته  الكرمي  القراآن  اأهمّية  وتنبع  الكرمي،  القراآيّن  الّن�ّص  يف  لها  ار�صني  الدَّ

الّدار�صني وجدوا فيه ذلك الأداء املتناهي يف املثالّية والعلّو اإىل مرتبة الإعجاز مع حفاظه 

ل  القائل  فاإّن  ولذا  درا�صاتهم،  جّل  تطالبها  على  ك�رضوا  التي  املثالّية  تلك  عربّيته،  على 

يجاوز احلّق اإن قال: اإّن القراآن الكرمي وما وجد فيه الدار�صون من ن�صٍق عاٍل معجز، واأثٍر 

ي�صري اإىل هذا الإعجاز، كان املحّرك الأهّم لدرا�صة مثل هذه الق�صايا.

التَّاأثري، ف�صاًل عن  ولعّل م�صكلًة تبدو- يح�صن ذكرها هنا- وهي مدى �رضعّية تقدير 

عليه  اآراء  وفر�ص  باملتلّقي،  التحّكم  �رضوب  من  �رضبًا  هذا  يبدو  اإذ  املتلّقي؛  على  فر�صه 

ي�صتطيع اإنكارها بب�صاطة.

املقاربة  على  ع�صّيًا  اأمراً  التَّاأثري  يبدو  فقد  اأ�صلها،  يف  امل�صاألة  من  تنال  م�صكلة  وهي 

دقيقًا،  �صبطًا  �صبطها  ميكن  ل  التي  الأدبّية  العملّية  بجمل  مرتبط  لأّنه  ذلك  والتَّحديد؛ 

لأنها- يف نتيجتها- ترّد اإىل عاملني:

ا�صتعماًل يخرج بها عّما هو معتاٌد وماألوف،  ))( يعّرف النزياح باأّنه )ا�صتعمال املبدع للُّغة مفرداٍت وتراكيب و�صوراً 

بحيث يوؤّدي ما ينبغي له اأن يّت�صف به من تفّرد واإبداع وقّوة جذٍب واأ�رض(، النزياح يف الرتاث النقدي والبالغي- د. 

اأحمد وي�ص: 5، وهو معنى دارج يف درا�صات النقّد قدميًا وحديثًا، ومما يدّل على اأهمّيته تنّوع امل�صطلحات التي توؤدي 

يلزم، وال�رضورة، والإبداع، والعدول، واخلروج، وغري  �ص، ولزوم ما ل  ع، والرتخُّ القدمي »التو�صُّ هذا املعنى، فمن 

ذلك كثري« ينظر لذلك النزياح يف الرتاث النقدي، 5) فما بعدها، والأ�صلوبّية والأ�صلوب لعبد ال�صالم امل�صّدي 00) 

فما بعدها، وامل�صطلح البالغي يف �صوء البالغة احلديثة لتمام ح�صان )مقال يف اأثناء كتابه مقالت يف اللغة والأدب( 

)/9)) فما بعدها. ومن احلديث: »النحراف والتجاوز، والنتهاك وخرق ال�ّصنن وغري ذلك«، ينظر املراجع ال�صالفة: 

املوا�صع نف�صها.
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(((

اأولهما:  ذاتّية املتلّقي، وغري خاف اأن �صبط هذا الأمر لي�ص بهنّي؛ اإذ لكّل اإن�صان نوازعه 

وثقافته وا�صتعداده، وح�رض هذا اأمر متعّذر.

وثانيهما:  هو الإبهام ال�صديد الذي يكتنف م�صطلحات مثل )البالغة( و)البيان(، ومثل 

هذه امل�صطلحات هي عمدة النّقاد يف �رضح اأدبّية الّن�صو�ص، وو�صفها بالعلّو 

والتمّكن، ول تزال هذه امل�صطلحات مثار جدٍل بني النا�ص حتى يومهم هذا، 

ومن ثّم فقد برز الإ�صكال الذي ميكن �صوغه على الّنحو الآتي: كيف يجُْجَعل 

للّتلّقي والّتاأثري نظاٌم ي�صتند اإىل نظاٍم غري حمّدد املعامل اأ�صاًل، وهو نظام الإبداع 

والبيان؟

 قد اأثبت هذا الإ�صكال، وجعل له حالًّ يكمن وراء اإمكانات 
ّ
والواقع اأّن النقد العربي

اللغة املطلقة التي يجتمع يف حّيزها الن�ّص ومتلّقيه؛ فالّن�ّص واملتلّقي يجمعهما نظام بيايّن 

اأتاحها يف  التي  وطرائقه  بوا�صعاته  الّنظام  وهذا   ،
ّ
العربي البيايّن  النظام  هو  واحد  لغوّي 

التعبري عن املعاين، ي�صّكل ما ميكن اأن ي�صّمى )مرجعّية كربى( يلتقي فيها الن�ّص واملتلّقي، 

تجُوِجدجُ حّداً من الّتفاهم يجعل املتلّقي ياأن�ص بهذا الن�ّص و)يحاوره( اإن مل ينفعل به على اأقّل 

.)((
تقدير

فالأمر الذي ميكن درا�صته وو�صفه، هو جناح الّن�ّص يف فتح جمالت اأرحب داخل هذا 

النظام؛ اأي ا�صتعمال الأ�صاليب املعهودة بطريقة مثرية للمتلّقي دون بدائلها يف اأثناء الدائرة 

الواحدة التي توؤّدي اأ�صل املعنى.

بال�رّشوط  الهتمام  والّنقد  البالغة  م�سّنفات  يف  طاغية  كرثة  كرث  ذلك،  من  وانطالقًا 

وابط التي تنطلق من الن�ّص خلدمة عملّية الّتلّقي، و�صمان التاأّثر والتَّمكني وال�صتجابة.  وال�صّ

وقّلما جند كتابًا من تلك الكتب ل ي�صري اإىل طريقة اإنتاج املعنى، وبناء العالقة ما بني الن�ّص 

املجُنَتج ومتلّقيه بو�صاطة الأ�صاليب املوؤّثرة، التي يكون متكني ما حتمله من معاٍن نتيجة ملقّدمات 

))( ينظر: ا�صتقبال الّن�ص عند العرب، د. حممد املبارك: )) فما بعدها.
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اإنتاجه،  جهة  من  املعنى  بدرا�صة  تجُعنى  بعلومها-  العربّية-  البالغة  كانت  فقد  منطقّية، 

نه، ومن املالحظ اأّنها بحثت يف مراحل املعنى هذه بحثًا مرتابطًا، فعملت  واّت�صاقه، ومتكُّ

هجُ يف متلّقيه. َمَن اأثرجُ  الكالم حتى يجُ�صْ
)((

على توجيه الإنتاج توجيهًا ي�صهم يف حت�صني

اإذاً- اأ�صول، هي الّدرا�صات التي ر�صدت املعنى منذ اختماره يف  فلفكرة التَّمكني- 

اأ�صحاب هذه  َوْفِقه  اأي�صًا نظٌام �صار على  اأن ي�صل اإىل ذهن متلّقيه، ولها  اإىل  ذهن مبدعه 

الأ�صول، هو الذي يحكم اأحياز املعنى، ويقوم على اأ�صا�ٍص لغوّي ل�صايّن يدمج املعنى مع 

املبنى يف املقام الأّول، وعلى اأ�صا�ٍص فّني ي�صع الكالم يف ميزان الّتفا�صل يف �صوء منظومة 

الن�ص  عليه  يجري  الذي  والتفريع  الّل�صاين  الأ�صل  موازنة  اأي  الثاين؛  املقام  يف  العدول 

الأدبي، ثم موازنة هذا التفريع مع التفريعات الأخرى املحتملة لبيان التمّيز اأو الإعجاز، 

ومن هنا مل تكن الأ�صاليب التي در�صتها علوم البالغة والنَّقد اإّل و�صائل واأ�صاليب اأتاحتها 

املرجعّية البيانّية العربّية الكربى لتمكني املعنى يف ذهن ال�ّصامع املتلّقي، وقد تو�صعت تلك 

والنقدّية والإعجازيّة جميعها- يف درا�صة  البالغّية  الدرا�صات  تتمّثل يف  التي  الأ�صول- 

هذا الّنظام الذي راأى اأ�صحابها فيه اأنه جهاٌت متعّددة يف طريق حت�صيل املعنى ومتكينه.

املعنى  بني  تربط  ا�صطالحات  بثالثة  مبدئّيًا  ارتباطًا  مرتبطًا  التَّمكني  كان  هنا  ومن 

والأ�صلوب وال�صتجابة ربطًا حمكمًا، وهي البيان والبالغة والإعجاز، على اأّنها ا�صطالحات 

تعرّب عن اأو�صاٍف لأو�صاع املعنى املتعاقبة.

))(، وهو اأي�صًا: 
)

ّ
اِهَرةجُ على املعنى اخَلِفي للة الظَّ فالبيان- كما عّرفه اجلاحظ -: )هو الدِّ

مري، حتى يف�صي  َف لك قناَع املعنى، وَهَتَك احِلَجاَب دوَن ال�صَّ )ا�صم جامٌع لكّل �صيء َك�صَ

.
)((

وِلِه( َم على حَمْ�صجُ اِمعجُ اإىل حقيقتِه، وَيْهججُ ال�صَّ

 ومن تبعه من البالغيني بعلم البديع؛ بل املراد كّل عدوٍل من �صاأنه 
ّ
))( لي�ص املق�صود بالّتح�صني- هنا- ما اأراده ال�ّصّكاكي

اإحداث تاأثري يف املتلّقي.

))( البيان والتبيني، اجلاحظ: )/5).

))( البيان والتبيني: )/6).
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، وهذا 
)((

الكالم( �صفر  املعنى وملّا يطل  اإىل  )البلوغجُ  املعتّز-  والبالغة هي- طبقًا لبن 

التعريف يربط بني املعنى والأ�صلوب- هو الإيجاز هنا- والأثر )البلوغ(.

واأّما الإعجاز: فهو- كما اأ�صار اخلّطابيُّ يف عبارة جامعة مانعة- اإمنا كان بالّلفظ واملعنى 

التَّاأليِف،  وم  نجُظجُ ِن  اأَْح�صَ اأي بهذا الأ�صلوب املده�ص الذي جاء )باأف�صِح الألفاظ، يف  معًا؛ 

.
)((

نًا اأ�صحَّ املعايِن( مَّ �صَ مجُ

وعلى ذلك تكون فكرة التمكني- يف اأ�صا�صها الفّني- درا�صًة اأ�صيلًة لوجودات املعنى 

اإّن  اأدق:  وبعبارة  اأخرى؛  الوجودات من جهة  التي تخدم هذه  نقله  من جهة، وو�صائل 

 الذي َحظي باأو�صع نطاٍق 
ّ
درا�صة التَّمكني تبداأ باملعنى وتنتهي عنده مروراً بالن�صق الكالمي

من الّدرا�صة.

))( كتاب البديع، ابن املعتّز )حت: كرات�صكوف�صكي(: 0).

.(4 :)
ّ
))( ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن الكرمي )اخلطابي
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�لمبحث �لأّول

�إنتاج �خلطاب )معادلة �لإبد�ع(

�ملطلب �لأول- �ملعنى:

من  ٍد  عجُ �صجُ اأو  �رضوٍب  اأربعة  له  يعّدون  كانوا  اإذا  خم�صو�ص؛  فهٌم  املعنى  يف  للّدار�صني 

- اأّن: )للمعنى وجوداً يف الأذهان، 
ّ
الوجود، فهم يرون- كما ي�رّضح الزرك�صيُّ وال�ّصيوطي

، )فدللة املعنى املوجود 
)((

واآخر يف الأعيان، ووجوداً ثالثًا يف الّل�صان ورابعًا بالبنان خّطًا(

يثبته  اأن  املتكّلم  يريد  با  وتربطه  بـ»املق�صد«،  املعنى  تقرن  التي  الدللة  هي  الأذهان  يف 

اأو ينفيه، واملعنى بهذا ال�صتخدام يرادف الفكرة العاِرَية املجّردة، التي يتفنّن الكاتب يف 

 ،
)((

�صوغها، وي�صتخل�صها املتلّقي من �صياغة الكاتب بعد تريدها من زخارف ال�صياغة(

فاملعنى الذهني الذي هو اأّول اأطوار الوجود اإمنا هو خاٍف م�صتور- كما يرى اجلاحظ- 

)فاملعاين القائمة يف �صدور النا�ص املت�صّورة يف اأذهانهم،... م�صتورٌة خفّية...، واإمنا يحيي 

، فاملعنى يحييه نقله من هذا احلّيز الذي �صّموه 
)((

تلك املعاين ذكرهم لها واإخبارهم عنها(

، فهو اإذاً يف حقيقته متهيٌء 
)4(

)الوجود بالقّوة( اإىل حّيز املاديّة الذي �صّموه )الوجود بالفعل(

يف الطباع الإن�صانّية جميعًا؛ اإذ هو جمموعة من النوازع امل�صتبكة املرتبطة بقّوة التفكري التي 

ال�صياق  واإن كان  اخلّطابي،  ي�صري  بنّي، فهي- كما  باأمٍر  اأو حتديدها  اإىل و�صفها  �صبيل  ل 

، ولذا فاإّن النّقاد مل يروا �صبياًل 
)5(

خمتلفًا-: )نتائج العقول وولئد الأفهام وبنات الأفكار(

اإىل �رضورة �صبط هذا احلّيز، ف�صاًل عن و�صع الأحكام له، فاجلاحظ يرى اأّن )حكَم املعايِن 

))( الربهان يف علوم القراآن، الزرك�صي: )/)))، ومعرتك الأقران يف اإعجاز القراآن، ال�صيوطي: )/4، والعبارة لل�صيوطي.

ورة الفنّية يف الرتاث النقدي والبالغي، د. جابر ع�صفور: )))، 4))، وينظر: نظريّة املعنى يف النقد العربي،  ))( ينظر ال�صّ

د. م�صطفى نا�صف: 8)، الأدبّية يف الرتاث النقدي والبالغي: )0)، )0).

))( البيان والتبيني، اجلاحظ: )/5).

)4( ينظر: عمود ال�ّصعر )مواقعه ووظائفه واأبوابه(، د. عبد الكرمي ح�صني: )5).

.(( :)
ّ
)5( ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن، )اخلطابي
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(((

ِنَهاَيٍة، واأ�صماءجُ  اإىل غرِي  ٌة  َغاَيٍة، وممتدَّ اإىل غرِي  وَطٌة  َمْب�صجُ املعاين  خالفجُ حكِم الألفاظ؛ لأنَّ 

 اأّن 
ّ
، ويف هذا اأي�صًا يرى ابن �صنان اخلفاجي

)((
وَدة( لة حَمْدجُ َ�صَّ وَدة، وحمجُ وَرٌة َمْعدجُ املعايِن َمْق�صجُ

املْنِطق،  علِم  ثمرةجُ  لأّنه  متعب؛  ع�صرٌي  وفنونها  اأق�صامها  َت�ْصَتوِعبجُ  بقوانني  املعاين   َ )َح�رضْ

، ويلتقي ابن الأثري مع اجلاحظ واخلفاجي؛ اإذ يرى اأّن من املحال 
)((

َناَعِة الكالم( ونتيجةجُ �صِ

.
)((

عجُ عنها من التَّْفريعات التي ل ِنَهاَيَة لها( ْزِئيَّات املعاين، وما َيَتَفرَّ َ ججُ ْ�رضَ )اأن حتجُ

ومهما يكن من اأمر، فاإّن ما يهّم الدرا�صة هنا- والبحث يّتجه نحو مقاربة الن�ّص القراآين 

لة بني هذا املفهوم للمعنى واإعجاز القراآن الكرمي؛ ذلك اأّن هذا  الكرمي جّل قائله- هو ال�صّ

 ي�صبه مع �صيء من التجّوز يف مفهومه عند الأ�صاعرة كالم اهلل تبارك وتعاىل 
ّ
املعنى اخلفي

 غريجُ خملوٍق، وكالم من �صواه خملوٌق لأّن 
ّ
، مع فارق اأّن كالمه تبارك وتعاىل النف�صي

ّ
النف�صي

؟ 
ّ
ًة، واقع على هذا املعنى اخلفي ماّدته خملوقة، فهل التمّيز عاّمًة، والإعجاز القراآيّن خا�صّ

املفهوم  باملعنى  متعّلقٌة  هي  اأم  املعنى،  بهذا  الإعجاز  وعلماء  النّقاد،  اأحكام  تتعّلق  وهل 

املدرك من املقروء من القراآن الكرمي؟

يبنّي الزرك�صي هذا الأ�صل يف درا�صة الإعجاز القراآين قائاًل: )الإعجازجُ عندنا يقعجُ يف 

اأ�صَحاِبَنا، كما قاَلهجُ الأ�صتاذ  اأََقاِويِل  حيِح من  َنْف�ِص َكالِمِه على ال�صَّ ِقراءِة كالِم اهلل، ل يف 

دق ل َت�صِبقجُ  ْدق، وِدَلَلةجُ ال�صِّ اأبو من�صور يف )املجُْقِنْع(، واحتّج عليه باأّن الإعجاَز ِدللةجُ ال�صِّ

َف ذلك اإىل الِقراَءِة احلادثة، ولأّن  ِ ، فوجَب اأن َيْن�رضَ دق، وكالم اهلل تبارك وتعاىل اأزيلٌّ ال�صّ

.)4(
ْوٍت( الإعجاَز َوَقَع يف الّنظم، والّنظم َيَقعجُ يف الِقراءة، وكالمجُ اهلل لي�َص ِبَحْرٍف ول �صَ

النّقاد  اأحكام  به  تتعّلق  مل  عاّمًة-  الّطور-  املعنى يف هذا  اأّن  يدّل على  �صلف  ما  ولعّل 

الن�صق  اأحكامهم تطال املعنى الذي ا�صتكّن يف  اإّن  ثابتًا؛ بل  الن�ص موجوداً  عندما يكون 

))( البيان والتبيني، اجلاحظ: )/6).

))( �رض الف�صاحة، ابن �صنان اخلفاجي: 6)).

))( املثل ال�صائر، ابن الأثري اجلزري: )/).

)4( البحر املحيط يف اأ�صول الفقه، الّزرك�صي: )/)44.
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يطابقه،  مل  اإن   ،
ّ
الأ�صلي املعنى  على  دليٌل  هو  امل�صتِكّن  املعنى  اأّن  الأمر  وغاية  الكالمي، 

ويدّل- اأي�صًا- على و�صف اجلاحظ له يف غري القراآن الكرمي باخلفاء بل باملوت.

اأ�صبح مقّيداً  اأي�رض واأ�صهل؛ وذلك لأّنه  الثَّالثة الأخرى بدا �صبط املعنى  ويف الأطوار 

وات  بقيد ح�ّصي مهما كان جن�ص هذا القيد ، ففي الوجود الثَّاين الذي يرتبط املعنى فيه بالذَّ

َبة( التي كان  فاإليه اأ�صار اجلاحظ- اإن �صّح يل فهمه- عند كالمه على ما �صّماه )دللة النِّ�صْ

بها خطاب العتبار، فالّن�صبة- كما ي�رّضح- هي: )احَلالجُ النَّاِطَقةجُ بغري الّلفظ، امل�صريةجُ بغري 

موات والأَْر�ص، ويف كّل �صامٍت وناطٍق، وجامٍد وناٍم  ال�صَّ َخْلِق  اليد، وذلك ظاهٌر يف 

اِمتجُ ناطٌق من جهة الّدللة التي يف املواِت اجلامد  ومقيٍم وظاعٍن، وزائٍد وناق�ٍص؛ فال�صَّ

.
)((

هان( كالّدللة يف احليواِن النَّاطق، والعجماءجُ معربٌة من ِجَهِة الربجُ

:
)((

ولعّل هذا املعنى هو الذي اأدار عليه اأبو العتاهية دالّيته التي يقول فيها

ــى �لإِلـــــ ــ�ــسَ ــْع ــاً َكـــْيـــَف يُ ــب ــَج �جَلــاِحــُدفــيــا َع يـَــْجـــَحـــُدُه  َكــْيــَف  �أَْم  ــــُه 

���ِك���ْي���نَ���ٍة تَ�������سْ ك������لِّ  يف  ـــاِهـــُدوهلِل  ـــــِريْـــــَكـــــٍة �ـــسَ ـــا وحَتْ ـــنَ ـــْي ـــَل َع

اآيَ�������ٌة لَ�������ُه  �����ْيٍء  ������سَ ك�����لِّ  نَّ�����������ُه َواِح��������ُدويف  تَ���������ُدلُّ ع���ل���ى اأَ

وغري خاٍف اأن �صبط مثل هذا املعنى يف جمال الأدبّية ل ي�صتقيم اأبداً، لأّن مادته احلاملة 

ورة الفنّية كما  لي�صت يف الألفاظ والكلمات، اللهم! اإل اإذا ا�صتجُْعِمَل و�صيلًة من و�صائل ال�صّ

َفعَل اأبي العتاهية، ولذا فقد اكتفى اجلاحظ بالإ�صارة اإليه، وترك احلكم للمتلّقي؛ اإذ كان 

�صبط هذا املعنى، واإعطاَءهجُ قيمًة ما، يتاأّتى من جهة تلّقيه، بالنظر اإىل حمله دللة وا�صحة 

تقوم بوظيفٍة هي وظيفة العتبار.

فاإذا كانت تلك اأطوار الوجود الأوىل والثَّانية، فقد بقي طوران للتمّثل هما من جهة 

ورة  ال�صّ الذي حتمله  للمعنى  احلّق  الوجود  الأدب- طوٌر واحد، هو  الوجود- يف جمال 

))( البيان والتبيني، اجلاحظ: )/)8.

))( الأبيات يف: اأبو العتاهية، اأ�صعاره واأخباره، )حت: �صكري في�صل(: 04).
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((4

، وهذا الّطور هو الذي كانت درا�صات النّقاد والبالغيني مت�صلًة به، 
ّ
اللفظّية للن�ّص الأدبي

ومن ثّم فقد كانت الأحكام من�صّبة عليه؛ اإذ ا�صتطاعوا و�صع نوامي�صه يف �صوء املرجعّية 

الكربى التي �صبقت الإ�صارة اإليها.

والناظر يف هذا الّطور ي�صتطيع اأن يفّرق- بدءاً- بني منطني ينتظمان هذا الوجود:

ي�صتطيع  ناطٍق  اإن�صان  اأّي  اإّن  اأي  جميعها؛  الإن�صانّية  الّطباع  يف  املتهّيئجُ  هو  عاّم  منٍط 

الإتيان بثله، وارتباطه باللُّغة ل يكون اإّل من جهة املنفعة يف التَّعبري وحم�ص التَّوا�صل.

�صه؛ هو دخوله يف جمال الأدبّية، ولعّل دخوله يف  ومنٍط ثان ينماز من الأّول بقيد يخ�صّ

جمال الأدبّية حمكوٌم ب�صوابط ن�صبّيٍة ومعيارّيٍة مرتبطٍة بال�صورة اللفظّية احلاملة ب�صبب متني، 

وهي تعرف باأموٍر ثالثة:

اأّولها ال�صابط، وثانيها املاآل، وثالثها الوظيفة.

ابط: فاإذا كان املعنى- يف فهمه عاّمًة- حمكومًا بح�ص التَّوا�صل املاألوف الذي  فاأّما ال�صَّ

 من�صبط باإخراجه يف اأثناء 
ّ
ل ؛ اأي العلّو اأو ال�صتفال، فاإّن املعنى الأدبي يق�صيه عن التَّفا�صجُ

املعتاد،  الّتوا�صل  التي حتتوي املعنى يف  ورة  ال�صّ انزياح على  �صورٍة لفظّيٍة خم�صو�صٍة هي 

فالبالغة التي هي �صفة للكالم ترفعه اإىل الأدبّية وتت�صّمنجُها )لي�صت يف حتقيق الّلفظ على 

))(- كما ي�صري 
قجُ الّلفظ على املعنى وهو غثٌّ م�صتكره وناِفٌر متكّلف( املعنى، لأّنه قد يجَُحقَّ

يباين،  ال�صَّ اأبو عمرو  ا�صتح�صنها  التي  الأبيات  اإىل  اجلاحظ  نظر  فقد  هنا  ّمايّن -، ومن  الرُّ

ملجّرد ما فيها من معنى، وهي قول ال�صاعر:

��َ�َّ امل����وَت َم�����ْوَت ال��ِب��َل��ى َج���اِلل َتْ�����سَ ����وؤاُل ال���رِّ َف���اإِمن���ا امل�����وُت �����سُ

َذا ولَ�����ِك�����نَّ  َم�������وٌت  ��وؤَاِلِك����اَلُه����م����ا  ال�����سُّ ِل����ُذلِّ  َذاك  ِم���ن  اأَْف���َظ���ُع 

ْعراً اأبداً،  مجُ اأّن قاِئَل هذيِن البيتني ل يقول �صِ ويقول اأبو عثمان موّطئًا ومعّلقًا: )واأنا اأْزعجُ

))( ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن الكرمي )الّرماين(: 5).
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((5

ْكِم بع�َص الَفْتك لزعمتجُ اأّن ابنه ل يقولجُ �صعراً اأبداً...، ولول اأَْن اأجُْدِخَل يف احلجُ

وذهب اأبو عمرو ال�صيباين اإىل ا�صتح�صاِن املعنى، واملعاين مطروحٌة يف الّطريق يعرفها 

اأنجُ يف اإقامِة الَوْزِن وتخريُّ الّلفظ،  ، والبدوّي والقروّي واملديّن، واإمنا ال�صَّ
ّ
 والعربي

ّ
العجمي

، ومن ثّم اأطلق مقولته 
)((

ْبك( بع وَجْوَدِة ال�صَّ ِة املاء، ويف �صّحة الطَّ و�صهولِة املَْخَرِج، وَكرْثَ

. فقد �صاق اجلاحظ 
)((

ٌْب من الّن�صج، وِجْن�ٌص من التَّ�صوير( َناَعٌة و�رضَ ْعرجُ �صِ هرية: )اإمنا ال�صِّ ال�صَّ

هذه العبارة م�صاَق العارف املتثّبت، اأن التَّ�صوير الذي يذكره؛ اإمنا هو روح البيان، التي لها 

الأثر الأكرب يف حتّول املعنى من العتياد اإىل الأدبّية، فعندما نظر اإىل ال�صياغة وجدها عقلّيًة 

جاّفًة ت�صدُّ هذين البيتني اإىل املرحلة الأوىل من مراحل وجود املعنى �صّداً، وهي النَّمط املعتاد 

ورة احلاملة اأيُّ اأثٍر  الذي يجُرادجُ به الإفهام وحم�صجُ التَّوا�صل ل البالغة، من دون اأن يكون لل�صُّ

ل، ومن ثّم  يف نقل املعنى من ذلك النَّمط اإىل منط الأدبّية التي تجُْدِخلجُ الّن�ص يف ميزان التفا�صجُ

مل يحّقق هذان البيتان �صابط التَّحّول من العتياد اإىل الأدبّية، فلم يبق لهما وظيفة يوؤديانها 

.
)((

�صوى حَمْ�ص الإخبار

ّمايّن  واأّما املاآل: فهذا املعنى ينبغي اأن يكون حمّله نف�ص املتلّقي وعقله، واإىل هذا ي�صري الرُّ

، والع�صكريُّ اأبو هالل 
)4(

يف مفتتح قالته التي ذكرت اآنفًا: )البالغة اإي�صال املعنى اإىل القلب(

نه يف  ه كتمكُّ اِمع، فتمّكنه يف نْف�صِ يف تعريفه للبالغة باأنها: )كلُّ ما تبّلغ به املعنى َقْلَب ال�صَّ

 حمكوم منذ حلظة 
ّ
، ولذا فاإّن املعنى الأدبي

)5(
نف�صك، مع �صورة مقبولة وِمْعَر�ٍص ح�صن(

ي�صتقّر متمّكنًا يف نف�ص متلّقيه، ولهذا  اأن  باآله، وهو  وجوده واكتماله يف نف�ص �صاحبه 

الثاين هناك: »اأخّف من  البيت  الأب�صيهي: )/04)، ورواية  امل�صتطرف،  ))( احليوان للجاحظ: )/)))، )))، والبيتان يف 

ذاك«. 

))( احليوان: )/)))، ))).

))( ينظر تعليق الدكتور عبد الكرمي ح�صني على املقبو�ص ال�صابق يف: نقد ال�صعر عند ابن قتيبة )م�صادره واأثره فيمن جاء 

بعده(: )6)، )6).

)4( ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن )الرماين(: 5).

ناعتني، اأبو هالل الع�صكرّي: 6). )5( كتاب ال�صّ
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((6

ال�صتقراء  اإليه  اأّداهم  كما  تجُ�ْصِهم-  �صفات  لأنها  ذلك  وغري  ف،  وال�رضَّ ّحة  ال�صِّ له  طلبوا 

نه. والجتهاد- يف عملّية اإي�صاله ومتكُّ

اإىل  ي�صاف  بل  فح�صب،  التَّوا�صل  حم�ص  به  يراد  ل  الأدبي  املعنى  فاإن  الوظيفة:  واأّما 

ذلك التَّاأثري يف املتلّقي، و�صمان ا�صتجابته، فالبالغة )لي�صت يف اإِْفهاِم املعنى، لأنه قد يجُفِهم 

...، واإمنا البالغة يف اإي�صال املعنى اإىل القلب يف 
ّ
املعنى متكّلمان اأحدهما بليغ والآخر عيي

، فاملعنى الأدبي مرتبط دائمًا بالأ�صلوب؛ اإذ اإن )ال�صورة املقبولة 
)((

اأح�صن �صورة من الّلفظ(

واملعر�ص احل�صن( و)اأح�صن �صورة من الّلفظ( �رضائط ترتبط ب�صبب متني بالوظيفة، لأنها 

اأدوات ي�صتخدمها املبدع يف التَّاأثري يف متلقّيه، وهي نف�صها التي اأ�صار اإليها ابن الأثري الذي 

والفتنان  الأ�صاليب  يف  الت�رّضفات  اأوجه  �صّماه:  الذي  والأ�صلوب  املعنى  بني  الربط  اأّكد 

، فالكاتب البليغ هو الذي ياأخذ املعنى بعناه العاّم فيحيله معنًى اأدبّيًا باإخراجه يف 
)((

فيها

�رضوب الأ�صاليب.

فاإذا تاوز املعنى عمومه �صار معنًى اأدبّيًا، و�صار يف الإمكان احلديث عن تق�صيم اآخر 

امل�صطلح  ت�صيق دللة  اإذ  بط؛  ال�صَّ دّقة يف  اأكرث  الأّول، ولكّنه  التَّق�صيم  ب�صبيٍل من  له، هو 

)املعنى(، لتقرتن بـ)املو�صوع(، وهو ما ق�صده الآمدي عندما قارن بني اأبي متَّام والبحرتّي 

.
)((

يار(، اأو غريها من املعاين يف معاين )البكاء على الّديار(، )اأو التَّ�صليم على الدِّ

على  الّنف�ص  »حمل  معنى  مثل  املعاين  بح�صب  حما�َصَته  تق�صيمه  يف  البحرتّي  وكذا 

املكروه« ومعنى »الإ�صحار لالأعداء واملكا�صفة لهم وترك الت�صرتُّ منهم«، وغري ذلك من 

الّدمع(  املراأة(، و)معنى �رضعة حتّدر  اأو اخلالدّيان يف حديثهما عن )معنى م�صي   
)4(

املعاين

.
)5(

وغريها اأي�صًا

))( ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن، )الّرّمايّن(: 5).

))( ينظر: املثل ال�صائر، ابن الأثري: )/)8) فما بعدها.

))( املوازنة بني الطائيني، احل�صن بن ب�رض الآمدي، )حت: �صيد �صقر(: )/0)4 فما بعدها.

)4( ينظر: احلما�صة، البحرتي، )حت: لوي�ص �صيخو(: 9 فما بعدها.

)5( ينظر: الأ�صباه والّنظائر، اخلالديّان، )حت: يو�صف(: )/50 فما بعدها.
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(((

عن  حديثهم  عند  )املعنى(  مل�صطلح  الدللة  هذه  يق�صدون  النُّّقاد  كان  لهذا  ووفقًا 

عراء اإىل اأ�صياء ابتدعها  م لأّنه: )�صبق ال�صُّ ابتداع املعاين وال�صبق اإليها، فامروؤ القي�ص مثاًل مقدَّ

عراء؛ منها: ا�صتيقاف �صحبه، والبكاء على الّدار ورّقة  وا�صتح�صنها العرب، واتبعه فيها ال�صُّ

.
)((

يب( النَّ�صِ

ومعركة  ال�ّصعر،  يف   
ّ
الأخالقي املقيا�ص  معركة  ق�صايا  بنيت  اأي�صًا  الأ�صا�ص  هذا  وعلى 

َر النُّّقاد اإىل اإنعام  ال�رّضقات الأدبّية التي برزت فيها مقولة النزياح بروزاً عظيمًا؛ اإذ ا�صطُّ

ة. ثم اإّن امل�صرتكة  النظر يف املعاين الأدبّية وتفريعها اإىل: معاٍن اأدبّية م�صرتكة، ومعاٍن خا�صّ

، ويعّد 
)((

من �صنفان اأي�صًا: معاٍن مبتذلٌة، ومعاٍن خا�صة تتحّول اإىل ال�صرتاك مع مرور الزَّ

من املبتذل ما جرى على األ�صنة النا�ص من املعاين، وي�رضب الآمدي مثاًل على هذا قول اأبي 

:
)((

متام

َزَم��ٍن ُم��ْذ  اجُل���وِد  �َسِقْيَق  ي��ا  َتُ���ْت  َكَرُمهاأمل  َيْ��ْت  مل  َم��ْن  َيُ��ْت  مَل  يل:  َف��َق��اَل 

:
)4(

ِجَد عند العّتابي الذي قال ول يرى الآمدي هذا املعنى معنى م�رضوقًا، واإن وجُ

َح��يَ��اتَ��ُه اإل���ي���ه  ��نَ��اِئ��ُع��ُه  ���سَ ْت  ��وُرَردَّ َه���ا َم��ْن�����سُ ِ َف���َك���اأَنَّ���ُه ِم����ْن نَ��������ْ

ويعّلق الآمدي قائاًل: )ومثل هذا ل يقال له م�رضوق، لأّنه قد جرى يف عادات النا�ص اإذا 

مات الّرجل من اأهل اخلري والف�صل واأجُْثِني عليه باجلميل اأن يقولوا: ما مات من خّلف مثل 

)حت:  الأ�صمعي،  ال�صعراء،  فحولة  وينظر:   ،55/( �صاكر(:  حممود  )حت:  اجلمحي،  �صاّلم  ابن  ال�ّصعراء،  فحول  طبقات   )((

اخلفاجي(: ))، وال�صعر وال�صعراء، ابن قتيبة، )حت: اأحمد �صاكر(: )/))).

))( ينظر: الأدبّية يف الرتاث النقدي والبالغي، توفيق الزيدي، )0).

))( البيت يف ديوانه ب�رضح التربيزي، )حت: عّزام(: 4/)))، برواية: )يا�صقيق الّنف�ص(.

 يف املوازنة، واإىل »قطرب النحوّي« يف اإحدى ن�صخ الكامل للمرّبد، 
ّ
َتناَزعجُ الّن�صبة؛ فهو من�صوب اإىل العّتابي )4( البيت مجُ

)حت: الّدايل(؛ برواية: »فكاأّنه من ن�رضه من�صور«؛ كما اأ�صار املحقق: )/89))، احلا�صية ال�صابعة، ومن�صوٌب اإىل »م�صلم 

بن الوليد« يف العقد الفريد، ابن عبد ربه، )حت: اأمني و�صاحبيه(: )/)9)، ومن�صوب اإىل »عبد اهلل بن اأيوب التيمي« يف 

�رضح احلما�صة للمرزوقي )حت: اأمني(: )/)95، والَن�رض الأوىل: ا�صتعارة للذكر الطّيب من الّريح الطّيبة، والثانية بعنى: 

.
ّ
باٍق وحي
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((8

.
)((

كر، وذلك �صائٌع يف كلِّ اأّمٍة ويف كلِّ ل�صان( ِكر مثل هذا الذِّ هذا الثَّناء، ول من ذجُ

من  لكّل  تخطر  اأنها  املعاين،  �رضوب  من  ب  ال�رضَّ هذا  يف  اجلرجايّن  القا�صي  ويرى 

 والأديب والبليغ، اإذ يقول: )ومتى �صئت اأن ترى ما و�صفتجُه عيانًا، فاعرت�ص اأّول 
ّ
العامي

ْفٍل ت�صتقبله، واأعجمي َجْلٍف تلقاه؛ ثم �َصْلهجُ عن الربق، فاإّنه يوؤّدي اإىل معنى قول   غجُ
ّ
عامي

:
)((

عنرتة

ال��يَ��َم��اين ال������َ�ِْق  َم���اِل���َذا  يَ���ا  ���بَ���اُح بَ���اناأََل  ���ْيُء َك����اأَنَّ����ه ِم�������سْ يُ�������سِ

ما  منه  يعرف  مل  به، ولأّنه  َباِح  ال�صِت�صْ العرب يف  بعادة  الباَن جلهله  لك  يذكر  مل  واإن 

.
)((

عرف عنرتة(

والبتذال كما يجُفهم من كالم الآمدّي والقا�صي اجلرجايّن يحكمه اأن ين�صدَّ املعنى بكرثة 

ل وهو املعنى العاّم. ال�صتعمال، وتواتر جريانه على األ�صنة النَّا�ص اإىل �رضب املعنى الأوَّ

من�صوجًا على غري  َيكون  اأن  اأي  )البتداع(؛  اخلا�ّص   
ّ
الأدبي املعنى  ميّيز  ما  اأهم  ولعّل 

ْقم( التي  ِمْنواٍل �صابق، ومن ثّم كان حديث النّقاد عن املعاين )املبتدعة(، والت�صبيهات )العجُ

اإّن مقولة النزياح طالت املعاين   : . وبذا ميكن القولجُ
)4(

يحكم لها بالف�صل وال�صتح�صان

النّقاد لالأ�صالة والبتكار، فكان بحثها  اإىل طلب  )لأنها ت�صري- على نحٍو من الأنحاء- 

قات الأدبّية(- على هذا النَّحو من ال�صتفا�صة، رّبا تقدميًا لالأ�صالة واإعالًء  )اأي ق�صّية ال�رضَّ

.
)5(

لالإبداع(

))( املوازنة، الآمدي: )/))).

))( البيت يف ديوانه، )حت: مولوي(: 9))، وقوله: م�صباح بان يحتمل معنيني؛ اأولهما: البان وهو ال�صجر املعروف – كما يف 

املقبو�ص، وثانيهما: املعر�ص؛ قال احلريرّي يف دّرة الغّوا�ص: »ويقولون للمعر�ص قد بنى باأهله،.. فقيل لكّل من عّر�ص: 

الربق  ملعان  )�صّبه  وقالوا:  يلوح...«-  لذا،..  من  يا  األ  برواية:  البيت  وذكر  ال�صاعر:-  قول  اأكرثهم  ف�رّض  وعليه  باٍن، 

ب�صباح الباين على اأهله لأّنه ل يطفاأ تلك الّليلة(، دّرة الغّوا�ص يف اأوهام اخلوا�ّص، احلريري، )حت: القرين(: )60.

))( الو�صاطة، القا�صي اجلرجاين: 85).

)4( حلية املحا�رضة يف �صناعة ال�ّصعر، احلامتي، )حت: الكتاين(: )/0)).

)5( النزياح يف الرتاث النقدي والبالغي، د. اأحمد وي�ص: 6) )بت�رّضف ي�صري(.
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((9

ولئن كان حديث التباع اأو البتداع يف املعاين غري وارٍد البّتة يف مقاربة الّن�ص القراآين 

الكرمي؛ اإذ اإّن معانيه- وفقًا لروؤية الأ�صاعرة يف اأب�صط اأ�صكالها- اأزلّية مل تجُ�ْصَبْق، �صحيحٌة ل 

يتطّرق اإليها اخللل بحال، عاليٌة ل َت�ْصَتِفلجُ اأبداً، كرميٌة ل ي�صينها �صيء، ومل تر على منوال 

قّط، فاإن ذكرها هنا �رضورة اقت�صاها التنويه باأمرين:

اأولهما: ما ذكر اآنفًا؛ من ابتداع املعاين القراآنية على غري منوال.

وثانيهما: حماولة تعميم نتائج درا�صة ظاهرة التَّمكني لَت�ْصَتِمَل على الفنِّ القويّل عاّمة.

ومهما يكن من اأمر، فاإن هذه ال�صوابط التي تخرج املعنى اإىل الأدبّية ومتّيزه من املفهوم 

العاّم، ثم اإّن تق�صيم املعنى الأدبي- بعد متايزه- هذا التَّق�صيم ي�صيف احرتازاً ينبغي اأن يوؤخذ 

بعني الّنظر وهو اأّن ال�ّصبيل اإىل اإ�صدار حكم على املعنى بالأدبّية اأو العتياد، لن يكون ممّهداً 

اأن يخرج اإىل طور وجوده املاّدي؛ )اأي الوجود بالفعل(، الذي يكون  لغري �صاحبه قبل 

دلياًل على املعنى العاّم، ومن هنا تفهم اأمور:

ٍة و�رضف، وغري ذلك، ذاتجُ  اأّولهـــا:  اأن املقايي�ص التي و�صعها النّقاد للمعاين من �صحَّ

اأو  علّو  املجُْبَدع من  املعنى  بها  يقا�ص  نقديّة  معرفّية  قّوة  فهي  وظيفة مزدوجة؛ 

عند  املجُْبِدع  �صوئها  يف  ي�صري  �صاغطة  قّوة  نف�صه  الوقت  يف  وهي  ا�صتفال، 

ت�صقيقه معنى من املعاين وحتويله من طور البتذال اإىل طور الأدبّية.

؛ اإذ هو لي�ص حكمًا عليها من جهة اأّنها 
ّ
وثانيها:  اأّن احلكم على املعاين بالأدبّية اأمٌر ن�صبي

حم�صجُ معاٍن، بل اإّن احلكم عليها يكون من جهة التَّعبري؛ اأي من جهة اإ�صهامها 

عنا�رضها؛  اإحدى  هي  وتكون   ، الأدبيُّ النَّ�ّص  ينتظمها  كلّية  فنّية  �صورة  يف 

اأي اإّن املعنى ل َي�رْضجُف لأّنه ميّثل- جمّرداً- ف�صيلًة )اأو �صيئًا جمياًل عاّمًة(، ول 

ورة  ل على ال�صُّ ي�صتفل بجرد اأّنه رذيلٌة )اأو �صيٌء م�صتقبٌح عاّمة(، بل اإّن املجَُعوَّ

، واإل خلرجت �صور القبح – مثاًل- من  الفنّية الكلّية التي ينتظمها الن�ّص الأدبيُّ
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(40

، ف�صوت احلمري- مثاًل- معنى ا�صتخدمه القراآن الكرمي 
)((

دائرة املعاين الأدبّية

و�صيلًة لإبراز معنى ف�صيل، يف �صياق التَّنفري، وهو معنى- يف جمّرده- مرذول 

قوله  تف�صري  يف  الزخم�رضي  ي�صري  كما  مكّنى،  اإّل  ي�صتعملونه  العرب  يكاد  ل 

 فهل يقال اإّن املعنى يخرج 
)( )((

{ عّز من قائل: {

من دائرة الأدبّية لقبح ماهّيته جمّرداً؟، ل ريب اأن الأمر لي�ص كذلك، فاملعنى 

ورة القبيحة، و�صيلًة من باب معرفة الأمور   ا�صتعمل هذه ال�صُّ
ّ
الكّلي معنًى اأدبي

.
)4(

باأ�صدادها

اأن  ذلك  الف؛  ال�صَّ للتَّحديد  وفقًا  ة  خا�صّ اأدبّية  كّلها  الكرمي  القراآن  معاين  وثالثها:  اإّن 

مقيا�ص املعاين الأدبّية مرتبط بالنزياح يف الأداة الفنّية يف التعبري اأّوًل، والقراآن 

، ومقيا�ص 
)5(

الكرمي- كما يقّرر غري واحٍد من النُّّقاد- انزياح كلُّه يف الأداة الفنّية

ة مرتبط بالبتداع على غري مثال �صابق، وهو اأمٌر مقّرر يف املعاين  الأدبّية اخلا�صّ

القراآنّية الكرمية.

اإذا  اإّل  يجُدر�ص،  ول  يــراد  ل  التَّمكــني  اأّن  بالتَّمكني؛  كّلـه  هــذا  ورابعها:  اإّن عالقــة 

اإّن هذا يدّل- من وجه-  ، ثم 
ّ
اأدبي اإىل معنى  املاألــوف املعتـاد  حتّول املعنـى 

من  وتوّجه  عاّمًة،  النَّ�ّص  �صاحب  من  واٍع  واختياٌر  ق�صٌد  التَّمكني  اأّن  على 

ة ؛ اإذ بيده- اأي �صاحب الن�ّص- حتويل اأّي  ي خا�صّ القراآن الكرمي نحو املتلقِّ

التَّعبري،  فـي  النزياح  منظومـة  طريـق  مــن   
ّ
اأدبي معنًى  اإىل  ماألـوف  معنــى 

ولعـّل التوّجــه القــراآيّن نحــو املتلّقي اأمٌر ثابــت؛ اإذ يقــول عّز مــن قائـــل: 

))( ينظر مفهوم �صورة القبح يف ال�صورة الفنّية يف احلديث الّنبوي ال�رّضيف، د. اأحمد زكريا يا�صوف: 6)5.

))( بع�ص اآية  لقمان: 9)

))( ينظر: الك�صاف، الزخم�رضي: )/)48، )48.

)4( ينظر: ال�صورة الفنية يف احلديث النبوي ال�رضيف، يا�صوف: 6)5.

، د. 
ّ
بور �صاهني(: )9)، والنزياح يف الرّتاث الّنقدّي والبالغي )5( ينظر: الظاهرة القراآنّية، مالك بن نبي، )تر: عبد ال�صّ

اأحمد وي�ص: )).
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(4(

التــــي  الأ�صـــاليب  اأّن  كمـــا   ،
)((

{ }

اأ�صاليب خم�صو�صة متوّجهة اإىل  ا�صتخدمها القراآن الكرمي يف نقل معانيه هي 

متلق لَتْمِكني هذه املعاين يف نف�صه.

هذه  ربط  مع  و�صوابطه،  واأطواره  املعنى  عن  احلديث  فاإن  الأخرية:  واأّما اخلا م�صة 

وابط بالأ�صلوب؛ اإمنا هو توطئة تقود مبا�رضة اإىل املرحلة الّثانية من مراحل  ال�صَّ

رحلة املعنى نحو متلّقيه، وهي املرحلة التي �صّماها اجلاحظ )البيان(، و�صماها 

 من مرحلة الكمون اإىل مرحلة 
ّ
النّقاد )الإخراج(؛ اأي اإخراج هذا املعنى الأدبي

الأ�صلوب من هذه اجلهة تكون من  فيها عليه، ولعّل درا�صة  يجُ�صتطاع احلكم 

اأكان ذلك  املعنى �صواٌء  الّدللة الأ�صلّية على  الوجه الأّول هو وجه  وجهني: 

اأم الرتكيب، والوجه الثاين هو الوجه الذي يو�صف بالأدبّية  يف الّلفظ املفرد 

والبالغة، ذاك الذي حتكمه مقولة النزياح.

املطلب الثّاين- ال�سورة الّلفظيّة:

�أوًل- �للفظ �ملفرد:

مفردًة  )األفاظًا  اللفظّية  ال�صورة  يف  اأي�صًا  يقال  اأطواره  وتعّدد  املعنى  يف  قيل  ما  لعّل 

ار�صون بني طورين يف �صعيد الّلفظ املفرد، من جهة دللته: وتراكيب(، فقد فّرق الدَّ

للة الو�صعّية(  ازي- )الدِّ  يحمل دللًة هي- على حّد قول الفخر الرَّ
ٌّ

اأولهما: معجمي

ماء  )كدللة املفردات على املعاين التي هي مو�صوعٌة باإزائها؛ كدللة احلجر واجلدار وال�صَّ

))(، ول ريب اأن هذه الفكرة التقطها الفخر الرازي من اأ�صتاذه 
والأر�ص على م�صّمياتها(

عبد القاهر اجلرجايّن؛ اإذ اإّن تق�صيم اللَّفظ بح�صب دللته هي فكرة اجلرجايّن، وهي الأ�صا�ص 

))( القمر: )).

))( نهاية الإيجاز يف دراية الإعجاز، فخر الّدين الرازي: 0).
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(4(

الذي بنى عليه نظرّيته يف النظم، فاملفردات عنده �صواء ل ف�صل لإحداها على الأخرى ما 

ما م�صتعملًة، والثانيةجُ غريبًة وح�صّيًة،  دامت منفردة اإّل باأحد اأمرين: اأولهما اأن تكون اإحداهجُ

، وغري خاٍف اأن هذا 
)((

وثانيهما: اأن تكون واحدٌة منهما اأخفَّ على الّل�صان من الأخرى

اأمٌر يتعّلق باأ�صل الو�صع، وذلك جماله معاجم الّلغة واأهلها؛ اإذ اإن مقيا�ص ال�صتعمال واخلّفة 

ل ين�صحب اإىل املفردات يف النظم والرتكيب- عند اجلرجاين على الأقّل -، لأن القاعدة 

 من 
ّ
التي ت�صبط اخلّفة والثِّقل وال�صتعمال اإمنا هي قاعدة مقت�صى احلال يف �صياقها الداخلي

كيب من جهة اأخرى، وهذا هو الذي اأ�صار اإليه اجلرجايّن  جهة، والنظر اإىل موقعها يف الرتَّ

:
)((

يف املثال الذي �رضبه للفظ )اأخدع( يف قول ال�صّمة الق�صريي

َوَج��ْدتُ��ِن��ي َح��تّ��ى  احَل���يِّ  نحَو  واأَْخَدعاتلفَّتُّ  ِلْيتاً  َغاِء  الإِ�سْ ِمن  َوِجْعُت 

:
)((

وقول البحرتي

الِغنَى �����َ�ََف  بَلَّْغتَني  واإْن  اأَْخ��َدِع��يواإِيّن  املََطاِمِع  ِرقِّ  ِمن  واأَْع��تَ��ْق��َت 

�ْصنًا وَمزيّة، بخالف هذه  يعّلق اجلرجايّن قائاًل: )فاإّنك تد لهما يف هذين املكانني حجُ

:
)4(

الكلمة يف بيت اأبي متام

ْخ��َدَع��ْي��َك َفَقد اأَ ِم��ْن  ْم  َق���وِّ ُخُرِقْكيَ��ا َدْه���ُر  ِم��ْن  الأَنَ���اَم  ه��ذا  َجْجَت  اأَ�سْ

املزّية وال�رّضف يف ذاتها،  الكلمة كانت حت�صن من حيث هي لفظ، وت�صتحقُّ  اأن  فلو 

وعلى انفرادها دون اأن يكون ال�ّصبب يف ذلك حالها مع اأخواتها املجاورة لها يف الّنظم، 

. فالكلمة قبل دخولها 
)5(

َن اأبداً اأو ل حت�صن اأبداً( �صجُ
ملا اختلف بها احلال، ولكانت اإّما اأن حَتْ

يف الّتاأليف تكون ذات دللة و�صعّية، وتكون احلياة فيها راكدة؛ اإذ ل يطالها ال�صتح�صان 

))( ينظر دلئل الإعجاز، اجلرجايّن: 44.

))( البيت يف: ديوانه )حت: الفي�صل(: 94، واللِّيت: �صفحة العنق، والأخدعان: ِعرقان يف جانبي العنق.

ال«. ))( البيت يف: ديوانه )حت: ال�صرييف(: )/)4))، برواية: »�رضف العجُ

لب، واخلجُرق: احلمق. )4( البيت يف: ديوانه ب�رضح التربيزي: )/405، و�صّج: �صاح وجلَّب اإذا َجِزع وغجُ

)5( دلئل الإعجاز: 45.
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(4(

اأو تركجُ ال�صتح�صان من جهة اإي�صالها للمعنى؛ اإذ ل يجَُت�صّور اأن يكون بني اللَّفظتني تفا�صٌل 

يف الّدللة، حتى تكون هذه اأَدلَّ على معناها الذي و�صعت له من �صاحبتها، وحتى يقال- 

مثاًل -: اإّن كلمة )رجل( اأدّل على معناها من كلمة )جمل( يف دللتهما على معناها الذي 

و�صعت له، وحتى يت�صّور يف ال�صمني املو�صوعني ل�صيء واحد اأن يكون هذا اأح�صن نباأً 

عنه، واأبني ك�صفًا عن �صورته من الآخر، فيكون )اللَّيث( مثاًل اأدّل على ال�صبع املعلوم من 

)الأ�صد(، وهل يقع يف وهم اأن تتفا�صل الكلمتان املفردتان دون اأن ينظر اإىل مكان تقعان 

.
)((

فيه من الّتاأليف والّنظم؟

له روحًا جديدة من  املعجم ووهب  الّلفظ من  املبدع  اأخرج  اإذا  ثانيهما فيكون  واأّما 

؛ فت�صبح له دللة اأو�صع من دللته املعجمّية، ويتعّلق من ثّم بهذا  خالل النَّ�صق الذي اْلَتاأََمهجُ

ْهِن من مفهوم اللَّفظ اإىل ما  الّلفظ حكم من جهة املعنى الذي لب�صه، ويكون )انتقال للذِّ

يخ اجلرجايّن  يالزمه من اللَّوازم، وهي الّدللةجُ العقلّية اأو املعنوّية للَّفظ، وذلك ما عرّب عنه ال�صَّ

بقوله: »وها هنا عبارٌة خمت�رضة وهي اأن تقول: املعنى ومعنى املعنى، فنعني باملعنى املفهوَم 

َطة، ومعنى املعنى اأن َتْعِقل من اللَّفظ معنى ثم  اِهَر من الّلفظ، والذي ت�صل اإليه بغري وا�صِ الظَّ

ازي اأّن الدللة العقلّية هي  ، ثم يعّقب الفخر الرَّ
)((

يف�صي بك ذلك املعنى اإىل معنى اآخر«(

.
)((

املعتربة يف علم الف�صاحة

اإذ  الّلفظ،  لوازم  اإىل  الذهن  بانتقال  بربطها  املعنوّية  الّدللة  يف  النزياح  مقولة  وتربز 

ملّا كانت )اللَّوازم كثرية: وهي تارًة تكون قريبة وتارًة تكون بعيدة. ل جرم، �صّح تاأدية 

اإفادة  يف  بع�ص  من  اأكمل  بع�صها  تكون  اأن  ق  رجُ
الطُّ تلك  يف  و�صّح  كثرية،  بطرٍق  املعنى 

العتياد  املفردة من حال  نقل  اإّن  اأي  ؛ 
)4(

واأ�صعف( اأنق�ص  وبع�صها  وتاأديته،  املعنى  ذلك 

))( اجلرجاين: 44.

))( نهاية الإيجاز، الرازي: ))، وعبارة اجلرجاين يف دلئل الإعجاز: )6).

))( نهاية الإيجاز: 45.

)4( نهاية الإيجاز: ))، )).
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بنقل املفردة من حياد املعجم )الّدللة  اإىل جمال الأدبّية يكون  الو�صعّية،  الّدللة  يف جمال 

باإلبا�صها  اإّل  اللَّوازم، وهذا ل يكون  التعبري )الّدللة العقلّية( بدليل  اإىل طالقة  الو�صعّية(، 

ْورجُ اأحد  كل وامل�صمون( ل َيججُ املعنى الذي اأراد املبدع اإي�صاله، لت�صبح متمتعة بثنائية )ال�صَّ

فالهتمام  بينهما،  تاّمة  وم�صاكلة  طرفيها،  بني  توفيق  ة  ثمَّ ويكون  الآخر،  على  اأطرافها 

بال�ّصكل ل يكون اإىل املرحلة التي ي�صبح فيها زخرفًة بالية، والهتمام بامل�صمون ل يكون 

الأدبّية  اإىل  النتقال  ولذا كان  البتذال والعتياد،  اإىل  برّمته  الن�ّص  ت�صّد  التي  املرحلة  اإىل 

فيها  الهتمام  يكون  معجمّية  مرحلة  الأوىل:  التَّالزم؛  متام  متالزمتني  برحلتني  مرهونًا 

والعذوبة،  ال�ّصمع،  كّد  وعدم  الألفاظ،  »رّقة  كانت  ما  ولأمٍر  ال�صمعّية  ورة  ال�صُّ بجمال 

الهتمام  مظاهر  من  وغريها  ال�صتعمال«،  على  واجلريان  ال�صة  وال�صَّ احلروف،  وحالوة 

. والثانية تاوز هذه 
)((

ّ
اث النقدي العربي ورة ال�ّصمعّية اإ�صارات م�صيبة، عند اأعالم الرتُّ بال�صّ

املرحلة املعجمّية- بعد توفيتها حّقها- اإىل مرحلة حتمل فيها املعنى الذي يبّث الروح يف 

تلك الأ�صوات، ولت�صبح )املفردة كائنًا جديداً يتمّيز من املفردة املعجمّية، فهي يف الأدب 

.
)((

تلب�ص لبو�صًا فريداً مع �صحنة روحّية، مما يجعلها تتجاوز كونها ماّدة معجمّية(

ثانياً- �لرتكيب )�لأ�سلوب(:

املعنى(،  )اإنتاج  مراحل  من  مرحلٍة  ثالث  درا�صة  اإىل  مبا�رضة  يقود  ذكره  �صلف  ما  اإّن 

اأ�صلوبّيًا  ن�صقًا  م�صّكلة  الأ�صلّية  الّن�ص  عنا�رض  فيه  تت�صاّم  الذي  )الأ�صلوب(؛  مرحلة  وهي 

املبا�رضة  لة  ال�صّ )الّنظم( ذات  اإىل فكرة  يقود  الذي   هو 
ّ
الأ�صلوبي النَّ�صق  اإّن هذا  ثم  اأدبّيًا، 

بالإمكانات النحويّة التي ت�صبط الأداء، وتعطي لكّل اأ�صلوب خ�صو�صّيته ومتّيزه، فالرّماين 

يرى اأّن الكالم تظهر فيه البالغة، ويظهر فيه الإعجاز )اإذا انتظم حتى يكون كاأق�رض �صورة، 

))( اأمثال اجلاحظ والّرّماين وابن �صنان وابن الأثري، وامل�صاألة اأ�صهر من اأن تعّرف، ينظر: بناء الق�صيدة يف النقد العربي القدمي 

ليو�صف بّكار.

))( جماليات املفردة القراآنية، د. اأحمد زكريا يا�صوف: 5).
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.
)((

اأو اأطول اآية(

، )�صوّية 
ّ
ار�صني فّرقوا بني �صويتني يف الأداء الإبداعي ويف احلديث عن الّنظم جند اأّن الدَّ

يجري فيها امل�صتعمل على العادة والعرف »الحتذاء«، و�صويّة يت�رّضف فيها امل�صتعمل يف 

حتت  ذلك  وجمعوا  العبارة،  يف  ملقا�صده  ي�صتجيب  ما  على  الّلغة  ويجري  املوا�صعات، 

 )POETQUE( م�صطلح »الإن�صاء«، باملعنى الوا�صع الذي يدّل عليه الأ�صل اليونايّن لكلمة

واب يف  ويّة الأوىل- اإذاً- تتمّثل يف كالم ير�صد فيه حم�ص اخلطاأ وال�صَّ ، فال�صَّ
)((

الفرن�صّية(

الأداء، ولعّل ذلك ي�صّد الّذهن اإىل ما هو اأ�صبه باملعنى يف طوره املاألوف، وباللَّفظ يف دللته 

الدار�صون  �صّماها  التي  ال�صويّة هي  للرّتكيب، وهذه  هنا دللة و�صعّية  الو�صعّية، ولكنها 

 ،
)((

فر( اهر(، اأو )اأ�صل الكالم(، و�صّماها النَّقد احلديث )عبارة ال�صِّ القدماء )مقت�صى الظَّ

ي�صى. وهي املرحلة التي ا�صتحوذت على جهود اأ�صحاب اللُّغة والنُّحاة خ�صِّ

واب اإىل مرحلة اأخرى هي التي يكون  ويّة الثَّانية فتتجاوز مرحلة اخلطاأ وال�صَّ واأّما ال�صَّ

فيها التَّاأثري واجلمال؛ اإذ يكون ثّمة )عدول( اأو )انحراف( اأو )انزياح( عن الّنمط الأّول اإىل 

، فلي�ص 
)4(

ِق والرتكيب واب اإىل النَّ�صَ الّنمط الّثاين الذي خرج فيه الكالم من دائرة اخلطاأ وال�صَّ

كيب بح�صب مقت�صيات  األفاٍظ باإزاء معاٍن، واإمنا يتخّطى ذلك اإىل عملّية الرتَّ الأمر و�صع 

املعاين التي يريد اأن يعرّب عنها املبدع.

ومرتبة  املعتاد؛  الكالم  مرتبة  هما:  للكالم،  مرتبتني  ثّمة  اأّن  يرى  اجلاحظ  كان  وقد 

- مع تاأكيده اأ�صالة كّل منهما يف العربّية -؛ ذلك اأّنه يرى اأّن )كالَم الّنا�ِص 
ّ
الكالم الأدبي

وامللْيحجُ  خيف  وال�صَّ اجَلْزلجُ  الكالِم  فمن  طبقات،  م يف  هجُ اأنف�صَ النَّا�ص  اأّن  كما  طبقات،  يف 

))( ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن الكرمي، )الّرّمايّن(: )).

))( التفكري البالغي عند العرب، د. حمادي �صّمود: )0).

))( ولذلك م�صطلحاٌت اأخرى كال�صتعمال الّدارج، واملاألوف، وال�صائع والّنمط العام، وال�صتعمال ال�صائر، واخلطاب 

ال�صاذج، ينظر الأ�صلوبّية والأ�صلوب، امل�صدّي: �ص �ص 00-96).

)4( ينظر: البالغة والأ�صلوبّية، د. عبد املّطلب: 55 فما بعدها.
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 وبكّل قد تكّلموا، وبكّل قد 
ّ
، واخَلِفيف والثَّقيل، وكّله عربي ْمججُ ، والقبيح وال�صَّ نجُ واحَل�صَ

.
)((

وا وَتَعايبوا( متاَدحجُ

اللُّغتني،  اأقّل  ا�صتخّفت  رّبا  )العاّمة  اإّن  اإذ  العاّمة؛  با�صتعمال  عنده  يتحّدد  خيف  وال�صَّ

 ،
)((

اأو اأ�صعفهما، وت�صتعمل ما هو اأقّل يف اأ�صل الّلغة ا�صتعماًل وَتَدعجُ ما هو اأظهر واأكرث(

لة انزياح ينزاحه الَب�صري بجواهر الكالم، ويتحّقق بالعتماد  واملليح هو الذي يكون حم�صّ

هلة، والديباجة الكرمية، وعلى الّطبع املتمّكن، وعلى  على )الألفاِظ العْذبِة، واملخارج ال�صَّ

دور  ال�ّصبك اجلّيد، وعلى كّل كالم له ماء وَرْوَنق، وعلى املعاين التي اإذا �صاَرْت يف ال�صُّ

اِد الَقِدمي، وفتَحْت لّل�صان باَب الَبالَغة، ودلّت الأقالم على  َعَمَرْتها، واأ�صلَحْتها من الَف�صَ

نف من الكالم املتمّيز باخل�صائ�ص  ، وهذا ال�صّ
)((

اِن املعاين( مداِفِن الألفاظ، واأ�صاَرْت اإىل ِح�صَ

الفنّية يقت�صي اإخراجًا متاأنّيًا، فهو حمتاٌج اإىل )متييز و�صيا�صة، واإىل ترتيب وريا�صة، واإىل متام 

.
)4(

ْنعة( الآلة واإحكام ال�صَّ

واب ل تعني  ويلتقي عبد القاهر اجلرجايّن مع اجلاحظ فيما يراه؛ فهو يرى اأّن )كرثة ال�صّ

ف�صيلة، لأّنا ل�صنا يف ذكر تقومي الّل�صان، والتحّرز من اللحن وزيغ الإعراب، فنعتدَّ بثل هذا 

.
)5(

واب( ال�صّ

ويبدو اأن كرثة ال�صواب تعرّب عنده عن اأداء معتاد عرّب عنه اجلاحظ با�صتعمال العاّمة، ولذا 

فقد كان العلّو والتمّيز فيه مفتقداً، لأن الذي يجُتوّخى فيه اإمنا هو قواعد النحو التي يراعيها 

جميع املتكّلمني �صحيحي الّل�صان، واأّما الأداء الأدبيُّ الإبداعيُّ الذي عرّب عنه اجلرجايّن 

بـ)املزيّة والف�صل( فال يتوافر اإّل يف �صوّية اأخرى يت�رّضف املبدع فيها يف �صوء قواعد النَّحو 

))( البيان والتبيني، اجلاحظ: )/44).

))( البيان والتبيني: )/4).

))( البيان والتبيني: )/4).

)4( دلئل الإعجاز، اجلرجايّن: 98.

)5( دلئل الإعجاز: 98.

Tamkeen.indb   146 12/9/09   1:29 PM



(4(

وهذا  جديدة،  اأخرى  �صورة  اإىل  املثايّل  الأداء  يحيل   »
ّ
اإبداعي »نحٍو  على  ولكن  ذاتها، 

بثاقب  اإليها  ل  يو�صَ ودقائق  اللَّطيفة،  بالِفَكر  تجُدرك  )اأموٍر  يكون يف  اإمنا   
ّ
الإبداعي النَّحو 

َب الو�صول  عجُ واب دركًا فيما نحن فيه حتى َي�رْضجَُف مو�صعه، وَي�صْ الفهم، فلي�ص َدْركجُ ال�صّ

، ويّت�صح الأمر عنده اأكرث يف تعليقه على املثال الذي �رضبه ملا ي�صنعه الفكر الّدقيق 
)((

اإليه(

:
)((

والفهم الّثاقب، وهو قول ال�صاعر

َدَعا ِح��نَي  احَل��يِّ  �ِسَعاُب  َعَليِه  نَ��اِن��ْرِ�َسالَْت  ���اَره ِب����ُوُج����وٍه ك��ال��دَّ اأَنْ�������سَ

المة  كيب النَّحوّي الذي انزاح اإليه مبدعه عن تركيب ل يجُراعى فيه �صوى ال�صَّ فهذا الرتَّ

اأحدث �صورًة فنّيًة فيها متّيٌز وجماٌل )فاإّنك ترى هذه ال�صتعارة على لطفها وغرابتها، اإمنا 

التَّقدمي والتَّاأخري،  ّخي يف و�صع الكالم من  تجُوجُ انتهى با  اإىل حيث  ، وانتهى  مّت لها احل�صنجُ

، وهذا الّلطف وهذه املزيّة اإمنا 
)((

فت بعاونة ذلك وموؤازرته لها( وتدها قد َملجُحت وَلطجُ

ه، اإّل اأن املراعاة مل تكن  َفْت بقارنة هذه العبارة مع عبارة اأخرى توؤّدي املعنى َنْف�صَ اكتجُ�صِ

رف فاأَِزْل كالًّ  َنع فيها، فاإن )�صككت فاعمد اإىل اجلاّرين والظَّ ل�صوى قواعد النحو، فال َم�صْ

نانري عليه   بوجوٍه كالدَّ
ّ
اِعرجُ فيه، فقل »�صالت �صعاب احلي منها عن مكانه الذي و�صعه ال�صَّ

«، ثّم انظر كيف يكون احلال؟ وكيف يذهب احل�صن واحلالوة؟ وكيف  حني دعا اأن�صاَرهجُ

كيب املجُْقرَتَحجُ  ، فهذا الرتَّ
)4(

تعدم اأريحّيتك التي كانت؟ وكيف تذهب الّن�صوة التي تدها؟(

الذي اأورده اجلرجايّن، يت�صارك فيه النا�ص جميعًا، والبليغ البارع هو الذي ينزاح يف تعبريه 

عن هذه املبا�رضة، ليكّون تعبرياً متمّيزاً يوؤّدي اإىل تلك الأريحّية وتلك النَّ�صوة.

- اإىل نحو منهجّية  اِكيُّ كَّ ار�صني بعد اجلرجايّن- ول �صّيما ال�صَّ ولعّل الأمر قد اآل بالدَّ

))( دلئل الإعجاز: 99.

بيع بن اخلطيم،  ))( البيت يف: كتاب الوح�صّيات »احلما�صة ال�صغرى« لأبي متام، )حت: امليمني و�صاكر(: 69) من�صوبًا اإىل �صجُ

، و�صعاب املجد(، ويف الأ�صباه 
ّ
ته: )ويروى: �صعاب اجلّو، و�صعاب احلي رَّ

برواية: »�صعاب العّز«، وقال امليمني يف طجُ

ِرز بن املكعرب يف بيتني، وال�ّصعب: امل�صك. والنظائر للخالدينّي: )/4))، من�صوبًا اإىل حمجُ

))( دلئل الإعجاز: 99.

)4( دلئل الإعجاز: 99.
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�صلتها  يف  و�صوحًا  اأكرث  بعدجُ  وهي  تو�صيله  واأ�صاليب  املعنى،  عنا�رض  درا�صة  يف  تختلف 

بالتمكني- مو�صوع البحث -، فبعد اأن كان الأمر ل يتعّدى حدود الو�صف والتَّدليل، 

خرج اإىل مرحلة التقعيد التي تقي�ص الأدبّية وجمال الّن�صو�ص بقدار قربها اأو بعدها عن 

املفردات يف حال  باأو�صاع  اأولها  يجُْعَنى  ثالثة؛  متايزت علوم  فقد  ثم  القواعد، ومن  هذه 

علم  وهو  تركيبها،  املفردات يف حال  باأو�صاع  ثانيها  ويجُعنى  البيان؛  علم  وهو  اإفرادها، 

 )اأموراً حت�صينّية(.
ّ
املعاين؛ ويعنى ثالثها بدرا�صة اأمور �صّماها ال�صكاكي

ولئن افرتقت هذه العلوم يف هذه املرحلة يف منهجها عّما كان �صائداً من قبل من جهة، 

ويف و�صائلها الإجرائّية يف داخل كّل علم منها من جهة اأخرى؛ فاإنها اتفقت جميعًا على 

م�صاألتني مهّمتني هما املبداأ؛ لكونها ربطت ربطًا دقيقًا وحمكمًا بني عنا�رض املعنى،  والغاية 

بط ويبقي على  الرَّ ي�صمن هذا  الإنتاج توجيهًا  تعمل على توجيه  العلوم كانت  لأّن هذه 

العلوم  تدر�صها  التي  الأ�صاليب  اإّن  اأي  وال�صتجابة؛  التّمكني  اخلطاب، وح�صول  اّت�صاق 

بالِفَكِر  )تجُْدَركجُ  التي  بالأمور  اإليه اجلرجايّن  اأ�صار  اإّل و�صائل خمتلفة حتّقق ما  الثالثة ما هي 

لجُ اإليها ِبَثاِقِب الَفْهم(، وتلتقي عند غاية واحدة هي حت�صني  َقاِئِق التي يجُو�صَ اللَّطيفة، وبالدَّ

الأداء بغية متكني املعنى، ولعّل هذا العتقاد من اأهّم امليزات التي متّيز البالغة العربّية عاّمًة؛ 

اإذ ت�صعى اإىل تاأكيد مقولة امل�صاكلة بني )املعنى( و)املبنى( اأو )الأ�صلوب( لهذا الغر�ص.

يادة يف و�صوح الدللة عليه،  فعلم البيان: هو )اإيراد املعنى الواحد يف طرق خمتلفة بالزِّ

 ،)((
وبالنق�صان، ليجُْحرَتَز بالوقوف على ذلك عن اخلطاأ يف مطابقة الكالم لتمام املراد منه(

وتربز هنا مقولة النزياح بروزاً وا�صحًا، اإذ اإن املبدع يف جمال البيان تواتيه املقدرة الفنّية 

على اإيراد املعنى الواحد على وفق �صياغات متعّددة، وعلى طرائق متنّوعة، وهي طرائق 

يّتحد فيها املعنى، وتتمّيز بالتغاير يف اإي�صاح هذا املعنى اأو اإخفائه اأو اإبهامه، ومن ثّم يف 

ه يف الدللت الو�صعّية  النق�صان يف الأداء اأو التمام فيه، وهذا اأمٌر ل يكون متاحًا وجودجُ

، )حت: هنداوي(: 49).
ّ
))( مفتاح العلوم، ال�ّصّكاكي
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للمفردات، بل يتعّدى ذلك اإىل الدللت العقلّية )فاإيراد املعنى الواحد على �صور خمتلفة ل 

لَلت العقلّية، وهي النتقال من معنى اإىل معنى ب�صبب عالقة بينهما كلزوم  يتاأّتى اإّل يف الِدّ

، ولذا كان التعبريجُ باملجاز اأو الكناية اأو ال�صتعارة اأبلَغ 
)((

اأحدهما الآخر بوجه من الوجوه(

تنتقل  القامة(  فعبارة )طويل  املتلّقي،  واأثره يف  النتقال  ب�صبب هذا  باحلقيقة،  التعبري  من 

ول الذي هو اأحد لوازم الإقدام،  بالكناية اإىل )طويل الّنجاد( للّدللة على املبالغة يف الطُّ

امع ويقبل على الكالم ليتمّكن املعنى يف نف�سه.  فيحدث ثراء يف املعنى يحّرك ن�ساط ال�سَّ

وكذا يف )رعينا نبتًا(؛ اإذ تنتقل باملجاز اإىل )رعينا غيثًا(، لت�صري من طريق اللزوم اإىل امل�صبِّب، 

وتلفت النتباه اإليه، ويحدث ما حدث يف الكناية...، وهكذا يف كّل اأ�صاليب البيان التي 

اأ�صبحت اأ�صاليب لتمكني املعنى.

وما  الإفادة،  الكالم يف  تراكيـب  )بتتّبع خــوا�ّص  يجُعنــى  الــذي  هــو  املعاين:  وعلــم 

الكالم  تطبيق  يف  اخلطاأ  من  عليها  بالوقوف  ليجُحرَتز  وغريه،  ال�صتح�صان  من  بها  يت�صل 

اإذ يدور  كيبّية بح�صب متلّقيه،  ه الرتَّ  فالكالم ياأخذ خوا�صّ
)((

على ما يقت�صي احلال ذكره(

هن عن احلكم، اأو  - مثاًل- على احتمالت ثالثة هي خلّو الذِّ
)((

يف )امل�صند وامل�صند اإليه(

ه يف كّل حال با�صتخدام الأدوات  د يف قبوله، اأو اإنكاره كلّيًة، والأ�صلوب ياأخذ خوا�صّ دُّ الرتَّ

اللغويّة التي تقّدم الكالم خاليًا من التوكيد )كقولك: جاء زيٌد، وعمٌرو ذاهب(، فيتمّكن 

الأ�صلوب  قّرر  الذي  املتلّقي  اإىل  توّجه  وهذا  موؤّكداً،  اأو   ،
)4(

خاليًا اإياه  مل�صادفته  ذهنه  يف 

التمكني  وهذا  التمكني،  اإىل  الإخبار  حم�ص  تتجاوز  البليغة،  الأدبّية  فال�صويّة  امل�صتخدم، 

جديداً  �صكاًل  الأ�صلّية  الإ�صناد  جملة  لتكت�صب  ن�صبّيًا  نياًل  الإ�صناد  نظام  من  بالنيل  يتاأتى 

اإليه اأو يحذف، اأو يعّرف اأو  بح�صب الو�صع الذي يكون عليه املخاَطْب، فيذكر امل�صند 

))( مفتاح العلوم: 8)4.

))( مفتاح العلوم: )4)، وي�صار اإىل اأّن ال�صكاكي اأراد بخوا�ّص الرتكيب: ما ي�صبق منها اإىل الفهم عند �صماع ذلك الرتكيب، 

ينظر: 48).

))( ينظر هذا املبحث عند ال�صكاكي: 58) فما بعدها.

)4( ينظر: ال�صكاكي: 58).
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ينّكر، اأو يقّدم اأو يوؤخر، اأو يوؤّكد اأو ياأتي ِخْلواً من التوكيد، لتاأتي الفائدة الّلطيفة على حّد 

.
ّ
اِكي كَّ تعبري ال�صَّ

الإفراديّة  الدللت  البيان  مباحث  فيها  تتناول  التي  الدائرة  ليكّمل  البديع  وياأتي علم 

من جهة تعبريها عن املعنى، ومباحث املعاين الدللت املركّبة، ليتناول جوهر الّلفظ وما 

للقزويني -:  فهو علم- طبقًا   ،
)((

الألفاظ تاأليفه مع غريه من  األقاب بح�صب  من  يحمله 

)يعرف به وجوه حت�صني الكالم بعد رعاية تطبيقه على مقت�صى احلال وو�صوح الّدللة، 

.
)((

وهذه الوجوه �رضبان: �رضب يرجع اإىل املعنى و�رضب يرجع اإىل اللفظ(

فمباحث البديع تدور على �صوّيتني:

الّل�صان كاجلنا�ص  التي تظهر يف  الّنطق،  بالناحية املح�صو�صة يف  �صوّية �صطحّية تخت�ص 

الذي يعنى بالّتكرارات ال�صوتّية التي حتدث بني كلمتني اأو اأكرث، ولها معاٍن خمتلفة، اإّل اأنها 

متتاز با�صرتاك �صوتي، كما يف قوله- مثاًل -: يف حّده احلّد، ويكون التمكني يف حت�صني 

الكالم للمبالغة يف �صّدة الرهافة التي تدّل على القطع ال�ّصديد.

باق؛ اإذ تكون ثّمة مفارقة بني الكلمتني  و�صوّية اأعمق: تّت�صل بالف�صاحة املعنوّية كالطِّ

اأبكى  والذي  )اأما  قوله:  يف  كما  ومتكينه،  حكمه  وتقوية  الكالم  حت�صني  اإىل  تف�صي 

واأ�صحك(، الذي ميّكن معنى �صمول القدرة من طريق هذا الأ�صلوب التح�صيني، وهكذا 

يف كّل اأ�صاليب البديع.

ولعّل املهّم من هذا الإيجاز ال�صالف هو اخللو�ص اإىل اأمرين:

ى وجوه حت�صيله،  الأّول:   هو تاأكيد نزوع البالغة العربّية نحو درا�صة املعنى درا�صًة َتَتَق�صّ

ووجوه متكينه، واأ�صاليب علوم البالغة هي هذه اجلهات التي عّدها البالغيون 

طريقًا لوظيفة التَّمكني.

))( ينظر: الّطراز، يحيى بن حمزة: )/54).

))( ينظر: الإي�صاح، القزويني: )9).

Tamkeen.indb   150 12/9/09   1:29 PM



(5(

التفريع  نظام  هو  حمّدد  نظام  وفق  العربّية  البالغة  ورد يف  )الّتمكني(  هذا  والثاين:  اأّن 

 على بنية ل�صانّية اأ�صلّية تتمّثل يف امل�صتوى الو�صعي يف علم البيان، ونظام 
ّ
الن�صبي

تبة يف علم املعاين وم�صتوى التح�صني يف علم البديع، لتتوّلد بنية  الإ�صناد والرُّ

بالغّية جديدة اأقدر على التاأثري يف الّنف�ص من الأوىل، ويكون و�صف الكالم 

بالبالغة من طريق املوازنة بني الأ�صل والتَّفريع الذي يجري عليه، وهو يقود 

اإىل درا�صة املنظومة الكربى التي تختزل نظام التَّمكني وهي منظومة )العدول( 

اأو )النزياح(.
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�لمبحث �لثاني

العدول: )منظومة النزياح(

�ملطلب �لأّول- مفهوم �لعدول )�لنزياح(:

تبداأ عملّية الإنتاج من املعنى الذهني؛ اإذ تتكّون لدى املبدع- عامًة- فكرٌة حمّددة يريد 

 )املوجود يف حكم املعدوم(- كما ي�صري اجلاحظ - اإىل واقٍع 
ّ
اإخراجها من واقعها الذهني

ل؛ فاإذا  ماّديٍّ حم�صو�ص، وهذا الأمر اأمٌر م�صرتك بني الّنا�ص جميعًا، ثم بعد ذلك يبداأ التَّفا�صجُ

كان الب�رض املعتادون يعرّبون عن اأفكارهم تعبرياً مبا�رضاً ل يعَبوؤون فيه بغري احلدود الدنيا من 

الإفهام، فاإّن الكاتب البليغ ينزاح يف تعبريه عن هذه املبا�رضة، ليكّون تعبرياً متمّيزاً، وهذا 

يحدث من طريق ما يحدثه هذا البليغ يف العبارة التي توؤّدي املعنى اأداًء مبا�رضاً من �صياغة 

تكون  وبذا  والتَّاأثري،  الإفهام  مرتبة  هي  اأعلى  مرتبة  اإىل  الإفهام  مرحلة  تتجاوز  ة،  خا�صّ

 وجهًا من اأوجه الّدللة، تنح�رض اأهميتها فيما حتدثه 
ّ
ال�صورة ال�ّصكلّية الفنّية للعمل الأدبي

يف اأ�صل التعبري عن معنى من املعاين من خ�صو�صّية وتاأثري.

ولكْن اأيًّا كانت هذه اخل�صو�صّية، اأو ذاك التاأثري، فاإّن ال�صورة لن تغرّي من طبيعة املعنى 

يف ذاته؛ اأي اإن وحدة املعنى بني املنزاح عنه واملنزاح اإليه هي النَّامو�ص الذي تجُخترب به هذه 

اخل�صو�صّية وهذا الّتاأثري، )فمظهر التفّرد واخل�صو�صّية: هو جمموعة الظواهر، اأو امل�صالك 

التعبرييّة التي يوؤثرها املبدع دوَن بدائلها التي ميكن اأن ت�صّد م�صّدها يف اأداء اأ�صل املعنى، 

لأّنها دون تلك البدائل اأكرث مالءمة لأداء معانيه..، ومن ثّم فاإن الأ�صلوب هو اختيار الكاتب 

.)((
ملا من �صاأنه اأن ينقل العبارة من حيادها ومقت�صى ظاهرها اإىل خطاٍب يتمّيز بنف�صه(

اأح�صب- مفتاحًا  اأ�صئلًة مهّمًة قد تكون الإجابة عنها- فيما  فاإّن ثمة  فاإذا �صّح هذا، 

))( اأ�صلوب اللتفات يف البالغة القراآنية، د. ح�صن طبل: 4) )بت�رضف ي�صري(.
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ًة، ولعّل اأهّمها الت�صاوؤل عن نظام  من مفاتيح فهم البالغة عاّمًة، والإعجاز القراآيّن خا�صّ

اهر  النزياح ما هو؟ ثّم هل يكون حَمْ�صجُ النزياح- اأي اختيار اأّي بديل عن مقت�صى الظَّ

هذه  يحدث  النزياح  كان  ومِلَ  الإعجاز؟  اأو  البالغة  اإىل  يف�صي  متّيزاً  فر-  ال�صِّ عبارة  اأو 

اخل�صو�صّية يف الّن�ّص التي توؤهله للّتمكني؟ ومل يتاأّثر املتلّقي وي�صتجيب لهذه اخل�صو�صّية 

التي يحدثها النزياح؟

لعّل نظام النزياح كما يقّرر الأ�صلوبّيون يتحّدد من خالل مبداأ )املقارنة الفرتا�صية( 

و)النحراف(؛  املبدع،  يخت�ّص  الذي  )الختيار(؛  هي  اأ�صلوبّية  مبادئ  ثالثة  اأفرز  الذي 

الذي يخت�ّص النَّ�ص املبَدع، و)ال�صياق(؛ الذي يخت�ّص املتلّقي.

ّدد باأّنه )اختياٌر واٍع بني املمكنات  وه باملبدع؛ فقد حجُ فاأّما مبداأ )الختيار( الذي خ�صّ

التي تتيحها الّلغة للمتكّلم �صواٌء اأكان هذا الختيار يف نطاق املعجم »كما يف اإيثار لفظة 

كيب للعبارة دون  دون مرادفاتها«، اأم يف نظام النَّحو »كما يف اإيثار �صورة من �صور الرتَّ

ًا من اآخر  ))(، ولتمييز ال�صمات الأ�صلوبّية التي متّيز ن�صّ
اأخرى تعادلها يف اأداء اأ�صل معناها«(

ينبغي الّرجوع اإىل العبارة يف �صورتها الأ�صلّية املجُْفرَت�صة؛ )اأي عبارة ال�صفر، اأو مقت�صى 

الظاهر(، لتعّرف املمكنات اأو )البدائل( التي ميكن اأن حتّل حمّلها ل�صرتاكها معها يف اأداء 

اأ�صل املعنى، ثم مقارنة كّل �صمٍة اأ�صلوبّية خمتارة ببدائلها املفرت�صة، للوقوف على ما تنفرد 

.
)((

به- دون تلك البدائل- من طاقاٍت يف الّتعبري والإيحاء(

ولعّل اجلرجاين مل يبعد عن هذا الذي قررته مبادئ الأ�صلوبّية احلديثة؛ اإذ ي�رّضح باأّن فنّية 

اأن ل ف�صيلة )حتى ترى يف الأمر م�صنعًا،  املقّرر عنده  فاإّن من  التَّعبري منوطٌة بالختيار، 

، كما حّدد اجلرجايّن املنهج الذي يعرف به الأ�صلوب البليغ 
)((

وحتى تد اإىل التخرّي �صبياًل(

الذي هو عليه حتى ل  الَوْجَه  اإّل  َيْحَتِملجُ  اأنه ل  ال�صيء  بّينًا يف  اإذا كان  اأّنه  )اعلم  بقوله: 

))( اأ�صلوب اللتفات، طبل: 5).

))( ينظر اأ�صلوب اللتفات: 5).

))( دلئل الإعجاز، اجلرجايّن: )).
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وابجُ اإىل ِفْكٍر ورويٍّة، فال مزّية،  ه واأّنه ال�صَّ يجُ�ْصِكل، وحتى ل يجُْحَتاَج يف الِعْلِم باأّن ذلك حقُّ

عليه  الذي جاء  الَوْجِه  غرَي  احلال  ظاِهِر  احتمل يف  اإذا  لجُ  الَف�صْ وَيِجبجُ  املزيَّةجُ  تكون  واإمنا 

�ْصنًا  الَوْجِه الآخر، وراأيت للذي جاَء عليه حجُ النَّْف�َص تنبو عن ذلك  وجهًا اآخر، ثّم راأْيَت 

وقبوًل يعّد مهّمًا اإذا اأنت تركته اإىل الثاين.

َكاء  ال�رضُّ لتقدمي  اأّن  بخاٍف  ولي�ص  ؛ 
)((

{ } تعاىل:  قوله  ذلك  مثال 

اأّننا واإن  اأّخرَت فقلت: وجعلوا اجلّن �رضكاَء هلل..، وبيانه  اأنَت  اإذا  ح�صنًا وروعًة تعدمها 

كاء يفيد هذا  لجُ مع التَّاأخري ح�صوَلهجُ مع التَّقدمي، فاإن تقدمي ال�رضُّ كّنا نرى جملَة املعنى َيْح�صجُ

ْيك؛ ل من اجلّن ول  املعنى، ويفيد معه معنًى اآخر؛ وهو اأّنه ما كان ينبغي اأن يكون هلل �رَضِ

َر فقيل: وجعلوا اجلّن �رضكاء هلل مل يجُِفْد ذلك، ومل يكن فيه �صيٌء اأكرث  من غري اجلّن، واإذا اأجُخِّ

، فثّمة تركيبان: منطي »ل يحتمل اإّل 
)((

من الإخباِر عنهم باأّنهم عبدوا اجلّن مع اهلل تعاىل(

الوجه الذي هو عليه«؛ وفّني: هو اختياٌر للمبدع لأّنه »يحتمل غري الوجه الذي جاء عليه 

وجهًا اآخر«، وطريق معرفة هذه الفنّية هو املقارنة بني )املاثل واملحتمل(، وم�صّوغ املقارنة 

القراآنية الكرمية- يف املقبو�ص  العبارة  اأّن  اأنهما يتماثالن يف الدللة على املعنى ذاته، غري 

الآنف- قد اأحدثت يف هذا املعنى ثراًء وخ�صو�صّية تفتقدها العبارة الأخرى، وهذا هو 

ال�رّض من وراِء اإيثار الأوىل عليها.

فاإذا اآثر املبدع )اختار( مفردات وعبارات دون بدائلها، فاإّن الن�ّص ي�صري فيه )انحراف( 

باأّنه  الوجهة  الأ�صلوب من هذه  ّرف  ثّم فقد عجُ البدائل، ومن  اأو عدوٌل عن هذه  مفرت�ص 

، وهنا يخطر يف 
)((

اأّنه منٌط معيارٌي( اإليه على  ينظر  القول  اآخر من  )انحراٌف عن منوذج 

النف�ص الت�صاوؤل عن )الأمنوذج( اأو )العبارة ال�صفر(، التي يجُنحَرف عنها، وتتجّلى قيمة هذا 

))( الأنعام: 00).

))( دلئل الإعجاز: )))، )))، والن�ّص عمدٌة يف الباب.

))( الأ�صلوب »درا�صة لغويّة اإح�صائّية«، د. �صعد م�صلوح: )4، وينظر الأ�صلوبّية والأ�صلوب، د. عبد ال�ّصالم امل�صّدي: )0) 

فما بعدها.

Tamkeen.indb   155 12/9/09   1:29 PM



(56

العدول بالنظر اإليها؛ ما هي؟ لقد اختلفت نظرات الأ�صلوبيني يف حتديد هذا الأمنوذج على 

:
)((

ها ثالثة اأقوال اأَْذَكرجُ

النظام  اأي  ال�صهري؛  الّلغة  عامل  دي�صو�صري  ا�صطالح  بح�صب  الّلغة  اأّنه  اأولهــا:  يرى 

التجريدي املاثل يف اأذهان اأبناء اجلماعة اللغوّية الواحدة.

 ال�صائع من ا�صتعمال الكالم، فهذا امل�صتوى حلياده؛ 
ّ
وثانيها:  يرى اأّنه امل�صتوى النمطي

اأي خللّوه- ب�صبب ما هو عليه من �صيوع- من اأّي �صمات اأ�صلوبّية، هو املعيار 

الذي يتحّدد بالقيا�ص اإليه اأّي انحراف جديد.

وثالثها:  يرى اأّنه الأمنوذج املثايّل ملا اأطلق عليه ت�صوم�صكي )القدرة( اأو )الكفاءة اللغوية( 

فاأمناط الرتكيب- كما يرى اأ�سحاب هذا الراأي- ثالثة، هي: تراكيب �سحيحة 

توؤّدي املعنى، واأخرى فا�صدة خللّوها منه، وثالثة ل تنتمي اإىل اأيٍّ منهما؛ فهي 

لي�صت فا�صدة لأنها توؤّدي معنى ميكن �رضحه على نحٍو من الأنحاء، وهي لي�صت 

ورة املثلى للكفاءة  �صحيحة متامًا لأنها )تنحرف( بدرجات متفاوتة عن ال�صُّ

الّلغوية، ومن ثّم فاإّن الرّتاكيب الأوىل هي الأمنوذج املثايل )الكفاءة اللغوّية(، 

ولعّل الفارق بينه وبني اأمنوذج دي�صو�صري- فيما يبدو- هو اأّن �صو�صري افرت�ص 

بالوجود  الراأي  هذا  اأ�صحاب  حّدده  بينما  تريدّيًا،  افرتا�صًا  الأمنوذج  هذا 

عنه  ينحرف  ما  مع  دللّيًا  كان-  مهما  الأمنوذج-  هذا  متاثل  ويظّل  بالفعل، 

اأ�صا�ص منهج املقارنة التي تتجّلى يف �صوئها قيمة النحراف.

ومهما يكن من اأمر فاإّن ما �صبق ميكن اإيجازه على النحو الآتي:

) - ثّمة معنى ثابت ل يتغرّي يراد الّتعبري عنه.

)املفردة  اإحداها  مفردات  ع�رض  مثاًل-  ليجد-  الّلغوّي  املعجم  اإىل  املبدع  ) -  َيْعَمدجُ 

))( ينظر: علم الأ�صلوب »مبادئه واإجراءاته«، د. �صالح ف�صل: )5) فما بعدها، والّلغة والإبداع »مبادئ علم الأ�صلوب 

«، د. �صكري عّياد: 86 فما بعدها، واأ�صلوب اللتفات، د. طبل: 40، )4.
ّ
العربي
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»ت�صعة«  ثّمة  يكون  لذلك  ووفقًا  بها،  معناه  عن  التَّعبري  ي�صتطيع   ،
)((

ال�صفر(

انزياحات عن املفردة الأ�صل.

اكيب ميكن اأن يعرّب  ) -  يكون لدى املبدع باجتماع املفردات املختارة، جمموعة من الرتَّ

بها عن املعنى، ولتكن- جدًل- ع�رضة تراكيب، وهنا يجُعلم على وجه التقريب اأّي 

اكيب هو اأ�صل الكالم، اأو مقت�صى الّظاهر، اأو عبارة ال�صفر، تبعًا للخالف  هذه الرتَّ

الرّتكيب  اأي�صًا على  انزياحات  ثّمة »ت�صعة«  وبناًء على ذلك يكون  يف حتديدها، 

فر(.  )عبارة ال�صِّ
ّ
الأ�صلي

وهنا حملُّ التَّ�صاوؤل الّثاين؛ اأي: هل حم�ص النزياح عن العبارة ال�صفر اأو املفردة ال�صفر 

الت�صاوؤل تكون  بـ)نعم( عن هذا  الإجابة  اأن  الإعجاز؟ ل ريب يف  اأو  البالغة  اإىل  يف�صي 

�صحيحًة يف حاٍل واحدة؛ وهي اإن كان الفرتا�ص املذكور يدور على تركيبني اأو مفردتني- 

يف حال الإفراد- فح�صب، فاإذا تاوز الأمر الرتكيبني فاإّن حم�ص النزياح ل ي�صنع بالغة، 

ول يف�صي اإىل اإعجاز؛ واإن كان يف�صي اإىل الأدبّية اأو الفنّية؛ اإذ ل بّد من املوازنة بني كّل 

الأ�صكال التعبريّية املحتملة للمعنى يف اأ�صله، مما يقود اإىل ال�صتنتاج اأن حم�ص النزياح ل 

ي�صنع متّيزاً، واإمنا يف�صي اإىل لغة فنّية فقط؛ اأي هو دليل اأو مرحلة اأوىل اإىل البالغة والإعجاز 

كل الذي اختاره املبدع اأكرث �صيٍء مالءمًة  ولي�ص بالغًة ول اإعجازاً يف ذاته. فاإذا كان ال�صَّ

فاإذا  تاّمًا،  بليغًا  ًا  ن�صّ الن�ّص  هذا  كان  الأخرى  التعبريّية  الأ�صكال  كّل  مع  باملقارنة  ومتّيزاً 

الإعجاز..، وهنا-  ثّمة  النزياح كان  الإتيان بثل هذا  اأو غريهم  الب�رض  مل يكن يف طاقة 

َطَفى  اأي�صًا- يحّق للمت�صائل اأن ي�صاأل عن املقيا�ص الذي ي�صبط هذا احلكم على ال�ّصكل املجُ�صْ

بالبالغة دون بدائله؟ ولعّل الإجابة عن هذا الت�صاوؤل- فيما اأح�صب- مطويّة يف اأثناء كالم 

النّقاد على مبداأ املطابقة بني الكالم ومقت�صى احلال، الذي �صيكون مو�صعها يف املبحث 

الآتي من هذه العجالة.

))( تدر الإ�صارة اإىل اأّنه ل يجُعلم على وجه الدّقة اأّي هذه املفردات هو الأ�صل؛ اإذ بحث ذلك جماله درا�صة تاريخّية لتطّور 

املفردات دللّيًا، ولي�ص حملُّه هذا البحث.
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وبعد، فقد بقيت الإجابة عن الت�صاوؤلني الأخريين الّلذين طرحا يف مفتتح هذا املطلب؛ 

اأي عن اخل�صو�صّية التي يحدثها النزياح، و�صبب تاأثُّر املتلّقي بها وا�صتجابته لها. ولعّل 

معظم الّدار�صني وقفوا على اخل�صو�صّية والأثر يف النزياح، ومن ثّم فاإّن الناظر يجد اأنهم 

رّدوا هذا الأثر اإىل اأمرين مهّمني لئطني بالنف�ص الإن�صانّية، هما: الف�صول واملفاجاأة، وهما 

اإليها  الن باملواَرَبِة، وترك املبا�رضة، ذلك الذي يتحّقق يف الكتابة الفنّية التي يف�صي  َيْح�صجُ

النزياح- كما �صلف القول -، فاملتعة- اأو لنقل التَّمكني- ترتّد اإىل نوٍع من الت�صّوق اإىل 

.
)((

معرفة ما هو جمهول، والإثارة با هو نادر غريب، فتقبل عليه الّنف�ص وتتاأّثر به

وقد كان اجلاحظ من اأوائل الذين تنّبهوا على ذلك الأمر يف اأثناء حديثه ناقاًل عن �صهل 

يء من غري معدنه(؛ الذي يعني مفاجاأة املتلّقي با مل يتوّقع،  بن هارون عن مبداأ )بروز ال�صَّ

وهو اأمٌر يحّقق املتعة لأّن )بروَز ال�ّصيِء من غري َمْعِدِنه اأَْغرب، وكلما كاَن اأَْغَرَب كان اأَْبعَد 

يف الَوْهم، وكلما كان اأَْبعد يف الَوْهم كان اأَْطَرف، وكلما كان اأَْطرف كان اأَْعَجب، وكلما 

. ويعّلق �صاحب )النزياح يف الرتاث النقدي( على هذا الكالم 
)((

كان اأَْعَجب كان اأبدع(

قائاًل: )ول مراء يف اأّن ظهور ال�صيء من غري معدنه، لي�ص اإّل انزياحًا من �صاأن وقوعه اأن 

الإيحاء والتاأثري  الّن�ص وطاقة  اكت�صاف  ت�صاعد على  التي  املفاجاأة  ، تلك 
)((

املفاجاأة( يوّلد 

فيه.

املبداأ:  اإىل هذا  القرطاجّني قد اطماأّنا  القاهر اجلرجاين وحازمًا  ال�صيخ عبد  اأن  ويبدو 

لى للن�ّص يف �صبيل التاأثري، فالنف�ص-  �صْ )بروز ال�صيء من غري معدنه(؛ فعّداه من ال�صيغ الفجُ

كما يقّرر ال�صيخ- تقبل على الغريب البعيد املده�ص، وتنفر باملاألوف القريب املتداول؛ اإذ 

ه منه،  ورجُ هجُ يجُْعَهد ظجُ َمَكاٍن مل  اإذا َظَهر من  يَء  ال�صَّ اأنَّ  اجِلِبّلة على  وع  الّطباع، وَمْو�صجُ )مبنى 

ورة الفنّية، د. جابر ع�صفور: 5)). ))( ينظر ال�صّ

))( البيان والتبيني: )/89، 90.

))( النزياح، د. وي�ص: 64.
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.
)((

و�ِص به اأَْكرَث( َباَبةجُ النُّفجُ ٍع لي�ص ِبَْعِدٍن له، كانت �صَ وَخَرَج من َمْو�صِ

َحاَكَياِت امل�ْصَتْغربة؛ لأّن الّنف�ص  كًا �صديداً للمجُ رُّ
ويرى حازٌم الَقْرَطاجّني اأّن )للنفو�ص حَتَ

وداً من اأمر معجٍب يف مثله -، َوَجَدْت  يِّل لها مما مل َتْعَهْدهجُ يف ال�ّصيء- ما مل يكن َمْعهجُ اإذا خجُ

َهجُ  ه امل�صَتْطِرف لروؤية ما مل يكن اأَْب�رضَ ّيل لها مما مل َتْعَهْدهجُ يف ال�ّصيِء ما َيِجدجُ ِمن ا�صتغراِب ما خجُ

.
)((

قبَل وقوِع ما مل يعهده من نف�صه موقعًا لي�ص اأكرث من املجُْعتاد املعهود(

ِخ يف َغراِئِز  باع والّرا�صِ وِز يف الطِّ كما اأّن اجلرجاين يقّرر- يف حّد املجاز- اأّن )من املْركجُ

له  الذي هو  بالّلفظ  به، ويجُْذَكَر  اأن ي�رضََّح  ك  َفرتجُ للةجُ عن معنى،  الدِّ اأجُريَد  اأّنه متى  العقول، 

�ْصٌن  عل دلياًل عليه، كان للكالم بذلك حجُ ري به اإليه وججُ ِمد اإىل معنى اآخر، فاأجُ�صِ يف الّلغة، فعجُ

، ويتلّقف الفخر الرازي عبارة 
)((

يحًا( ِ ِكَر بلْفِظه �رضَ َنع ذلك، وذجُ ومزّية، ل يكونان اإذا مل يجُ�صْ

َتْلِطيفجُ الَكالِم، فاإن  اإذ يقول: )واأّما  اأ�صتاذه لي�رضحها على نحو اأكرث تف�صياًل وو�صوحًا؛ 

َال،  ود، مل َيْبَق لها �َصْوٌق اإليه اأ�صاًل؛ لأّن حت�صيَل احلا�صِل حمجُ النَّْف�َص اإذا وقَفْت على مَتاِم املْق�صجُ

واإن مل َتِقف على �صيء منه اأ�صاًل، مل يح�صل لها �َصْوٌق اإليه. فاأّما اإذا َعَرَفْتهجُ من بع�ص الوجوه 

ل لها ب�صبب  قجُها اإىل حت�صيل العلم با لي�ص بعلوم، َفَتْح�صجُ دون البع�ص، فاإّن الَقْدَر املعلوَم ي�صوِّ

علمها بالَقْدِر الذي علمته لّذة، وب�صبب ِحْرَماِنها من الباقي اأمل، فتح�صل هناك لّذاٌت واآلٌم 

متعاقبة، والّلّذة اإذا ح�صلت َعِقْيَب الأمل كانت اأَْقوى، و�صعور الّنف�ص بها اأمت.

احلقيَقة،  �صبيِل  على  عليه  الّدالِّ  باللَّفِظ  ال�صيء  عن  رّب  عجُ اإذا  فنقول:  هذا؛  عرفت  واإذا 

ِرَف ل  ح�صل كمالجُ العلم به فال حت�صل اللَّذةجُ القوّية، اأّما اإذا عرّب عنه ِبَلَواِزِمه اخلارجّية وعجُ

اِنيَّة، فالأجل هذا  النَّْف�صَ ْغَدَغِة  ْورةجُ التي هي كالدَّ على �صبيل الكمال، فتح�صل احَلالةجُ املذكجُ

.)4(
كان التعبريجُ عن املعاين بالعباراِت املجازيِّة األذَّ من التعبري عنها بالألفاِظ احلقيقّية(

))( اأ�رضار البالغة، اجلرجاين: )4.

))( منهاج البلغاء، القرطاجّني: 96.

))( دلئل الإعجاز، اجلرجايّن: 89).

)4( املح�صول يف علم الأ�صول، فخر الّدين الّرازي )حت: العلواين(: )/)5)، )5).
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كما اأّن النّقاد تنّبهوا على اأهمّية اإثارة ف�صول املتلّقي واإر�صاء هذا الف�صول، اإىل جانب 

حديثهم املذكور اآنفًا عن املفاجاأة؛ ذلك كالمهم – مثاًل- على )احلذف(؛ اإذ يكون الن�ّص 

ويّة ليكت�صف الوجوه   موئل احتمالت متعّددة تثري ف�صول املتلّقي، وتدفعه اإىل الرَّ
ّ
الأدبي

يف  اإليه  اأ�صار  الذي  الذاهب(  على  الباقي  )دللة  ر�صيق  ابن  �صّماه  ما  طريق  من  املحتملة 

يف  معدوداً  هذا  كان  )واإمنا  قائاًل:  الكالم  بع�ص  حذف  اإىل  اأ�صار  حني  )الإيجاز(،  باب 

اب، وكلُّ معلوٍم فهو هنّيٌ لكونه  امِع تّت�صعجُ يف الظّن واحِل�صَ اأنواِع البالغة؛ لأّن نف�ص ال�صَّ

يثري  انزياح فاعل  اإىل  اأ�صلوبّية تف�صي  َيٌة  �صِ الكالم  اأّن حذف بع�ص  ، ول ريب 
)((

وراً( حَمْ�صجُ

طبائع الإن�صان يف الف�صول نحو معرفة كّل جمهول، ومن ثّم ي�صتحثُّها على اإدمان الّنظر بغية 

بع؛ اأّن ال�صيء اإذا ِنْيَل  اكت�صافه، وعند اكت�صافه تكون متعة كربى؛ اإذ اإّن )من املركوز يف الطَّ

بعد الّطلب له، اأو ال�صتياق اإليه، ومعاناِة احلننِي نحوه، كان َنْيلجُه اأحلى وباملزّية اأوىل، فكان 

.
)((

�ْصَغف( نَّ واأَ ه من الّنف�ص اأجلَّ واأَْلَطف، وكانت به اأَ�صَ َمْوِقعجُ

وال�صفوة: اإّن الكالم املنزاح اإليه، تكمن اأهمّيته يف الطريقة التي تنّبه على املعنى تنبيهًا 

يجعل املتلّقي يتفاعل معه ويتاأّثر به، بو�صاطة اإثارة �صوقه وف�صوله، اأو مفاجاأته، ليقبل على 

تاأّمل التَّ�صكيل اجلديد للكالم، لينك�صف له ما اأخفاه املبدع يف طّيات كالمه، فيكون ثّمة 

َت�صاٍو يف الدللة، ومواربٌة يف طريقة الأداء؛ ذلك اأّنها ل تعر�صه كما تفرت�ص قواعد النَّحو 

اإليها  اإبداعي؛ اأي م�صافًا  النَّحو ولكن على نحٍو  فح�صب، واإمنا تعر�صه كما تتيح قواعد 

العبارة  الإ�صارات متمّيزة من  �صل�صلة من  ، يف 
)((

الكالم النّية اجلمالّية عند �صاحب  توافرجُ 

))( العمدة يف حما�صن ال�صعر واآدابه، القريواين: )/))4.

))( اأ�رضار البالغة، اجلرجاين: 6)).

 -: )اإّن 
ّ
))( لعّل هذا املعنى اأن يكون موجوداً يف كالم ابن الأثري عندما قال – مفّرقًا بني عمل النحوي وعمل البالغي

البالغي والنحوّي ي�صرتكان يف اأّن النحوّي ينظر يف دللة الألفاظ على املعاين من جهة الو�صع اللغوّي وتلك دللة 

اأن تكون على هيئة خم�صو�صة  ة، واملراد منها  البيان ينظر يف ف�صيلة تلك الّدللة، وهي دللة خا�صّ عاّمة، و�صاحب 

من احل�صن، وهذا اأمٌر من وراء النحو والإعراب، األ ترى اأّن النحوّي يفهم معنى الكالم املنظوم واملنثور ويعلم مواقع 

اإعرابه ومع ذلك فاإّنه ل يفهم ما فيه من الف�صاحة والبالغة( املثل ال�صائر: )/)).
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فرّية، وم�صرتكة معها يف وحدة املدلول، لت�صّكل قّوة �صاغطة على املتلّقي، تثري انتباهه  ال�صِّ

اأو  اإىل حقيقتها،  العبارة  املتلّقي من ظاهر  فيها  ينتقل  ا�صتدللّية  ويقظته من خالل عملّية 

وهذا  اأ�صلوب،  كّل  معناها، وهكذا يف  اإىل  الكناية  لفظ  من  اأو  امل�صّبه،  اإىل  به  امل�صّبه  من 

يعقب ده�صًة ومفاجاأة ثّم متعة كبرية، تلك التي �صّماها الفخر الرازي »دغدغة نف�صانّية«، 

يف  املعنى  ومتّكن  املتلّقي  انفعال  ويكون  ورة،  ال�صُّ تاأثري  يكون  الدغدغة  هذه  وبح�صب 

نف�صه، ويجُدفع اإىل موقف اأو �صلوك بعينه.

�ملطلب �لثّاين- �لنزياح �لقر�آيّن:

اإذا كانت الّلغة الأدبّية- يف اأب�صط فهم لها- انزياحًا اأو عدوًل عن منط ماألوف مفرت�ٍص 

يف التَّعبري، فما ع�صى القائل اأن يقول يف القراآن الكرمي وهو ِذْرَوةجُ �َصَناِم الَكالِم الذي كان 

اأو يكون؟!.

العربّية  الّلغة  بخ�صائ�ص  وثيقًا  ارتباطًا  ارتبط  القراآيّن  الإعجــاز  اأّن  فيـه  ريــب  ل  مما 

َتَناٍه يف البالغة   مجُ
ٌّ

و�صماتها، ول �صّيما طواعيَّتجُها لتقّبل وجود منطني من الكالم: الأّول اإلهي

 ل ي�صل اإىل حّد ذلك الإعجاز بحال، ويف هذا 
ٌّ

اإىل حّد الإعجاز، والثاين: ب�رضيٌّ اأر�صي

يقول الأ�صتاذ حممود حمّمد �صاكر: )فاإذا �صّح اأّن الإعجاز كائن يف ر�صف القراآن ونظمه، 

وبيان  نظم  كّل  خ�صائ�ص  من  للمعهود  مباينٌة  خ�صائ�صه  واأّن  مبني،   
ّ
عربي بل�صان  وبيانه 

تطيقه قوى الب�رض يف بيانهم، مل يكن لتحّديهم به معنى اإّل اأن تتمع لهم وللغتهم �صفاٌت 

بعينها:

ل هذا القدر  اأّولهــا:  اأّن الّلغة التي نزل بها القراآن معجزاً قادرة بطبيعتها هي اأن تتحمَّ
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الهائل من املفارقة بني كالمني: كالم هو الغاية يف البيان فيما تطيقه القوى، 

وكالم يقطع هذه القوى ببيان ظاهر املباينة له من كل الوجوه.

.
)((

وثانيها: اأّن اأهلها قادرون على اإدراك هذا احلجاز الفا�صل بني الكالمني....(

وحقٌّ ما قاله الأ�صتاذ �صاكر؛ اإذ اإن الدار�صني ما زالوا يوؤّكدون اأّن القراآن الكرمي مل يخرج 

على كالم العرب واأ�صاليبهم؛ وهذا يعني اأّن املرجعّية البيانّية واللغوّية العربّية التي �صبقت 

درا�صة  اإمكاَن  له  احتوائها  اإمكانجُ  ويعني  الكرمي؛  منطوقه  حتتوي  اأن  ميكن  اإليها  الإ�صارة 

الأ�صاليب الكرمية التي ا�صتخدمها َوْفَق هذه املرجعّية، ولعّل هذا اأمٌر واقع ي�صهد به اأدنى 

ه، وفهم مذاهَب  ه، واّت�صع ِعْلمجُ نظر؛ فابن قتيبة يوؤّكد اأّن ف�صل القراآن: )يعرفه من َكرثجُ َنَظرجُ

، ولعّل اأهم 
)((

العرِب وافِتَناَنها يف الأ�َصاِليِب، وما خ�ّص اهلل به لجُغَتها دوَن جميع الّلغات(

ففيها  ه،  وماآِخذجُ القوِل  قجُ  رجُ
طجُ ومعناها  الَكالم،  يف  )املجازاتجُ  هي  عنده  اخل�صائ�ص  هذه 

ال�صتعارة والتَّمِثيلجُ والَقْلبجُ والتَّقدميجُ والتَّاأخري، واحَلْذفجُ والّتكرار، والإخفاء والإظهار..، 

.
)((

مع اأ�صياء كثرية �صرتاها يف »اأبواب املجاز«(

على اأّن نزول القراآن الكرمي وفق هذه املرجعّية ل يعني اأّنه امتداد لها �رضبَة لِزب؛ بل 

كانت له طريقة جديدة يف ا�صتعمال هذه املرجعّية؛ هي »طريقٌة فجائّية غريبة« كما يقول 

.
)4(

�صاحب الظاهرة القراآنية

لقد كان الن�ّص الكرمي حتّوًل جذرّيًا ميّثل نوعًا من اخلروج على الأن�صاق التعبرييّة املاألوفة، 

فهو انزياح على لغة ذلك الع�رض بنيوّيًا، ولذا فاإّن دار�صي الإعجاز القراآين اأ�صاروا اإىل هذا 

املبداأ القائم على اخلروج؛ فالّرّماين- مثاًل- يوؤّكد )نق�ص العادة؛ فاإنَّ الَعادَة كانْت َجاريًة 

))( مداخل اإعجاز القراآن الكرمي، حممود حمّمد �صاكر: 64)، 65)، والن�ّص ذاته- كاماًل- تقدمي قّرظ به الأ�صتاذ �صاكر كتاب 

الّظاهرة القراآنّية ملالك بن نبي، والفكرة متداولة �صائعة ينظر- مثاًل- جماز القراآن، اأبو عبيدة معمر بن املثّنى، )حت: د. 

كني(: 8، واملوافقات لل�صاطبي: )/)5)، 58)، والإتقان ال�صيوطي: )/49)، )6). فوؤاد �سجُ

))( تاأويل م�صكل القراآن، ابن قتيبة )حت: �صقر(: )).

))( تاأويل م�صكل القراآن: 0)، )).

)4( الظاهرة القراآنية، ملالك بن نبي، )تر: �صاهني(: )9).
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�َصاِئل  َطبجُ ومنها الرَّ وٍب من اأَْنواِع الَكالِم َمْعروفة؛ منها ال�ّصعر ومنها ال�ّصجع ومنها اخلجُ ِب�رضجُ

ْفَردٍة خارجٍة عن  النَّا�ِص يف احلديث، فاأتى القراآنجُ بطريقٍة مجُ ورجُ بني  ومنها املْنثجُور الذي َيدجُ

.
)((

وقجُ به كّل طريقة( �ْصِن َتفجُ العادِة، لها َمْنِزلٌة يف احلجُ

هذه الطريقة املفردة هي التي ي�صّميها مالك بن نبي: )انزياحًا يف الأداة الفنّية يف التعبري(؛ 

اإذ يقول: )لقد كان حتمًا على القراآن- اإذا ما اأراد اأن يدخل يف الّلغة العربّية فكرته الدينّية، 

اأحدث  اأّنه  واحلّق   ،
ّ
اجلاهلي لالأدب  الّتقليديّة  احلدود  يتجاوز  اأن  التوحيديّة-  ومفاهيمه 

جعل  قد  ناحية  من  فهو  التَّعبري،  يف  الفنّية  الأداة  بتغيريه   
ّ
العربي الأدب  يف  هائاًل  انقالبًا 

اجلملة املنّظمة يف مو�صع البيت املوزون، وجاء من ناحيٍة اأخرى بفكرة جديدة، اأدخل بها 

.
)((

َل العقلّية اجلاهلّية بتّيار التوحيد( مفاهيَم ومو�صوعاٍت جديدًة لكي َي�صِ

م�صكلة  ثّمة  كان  عنها،  وانزياحه  العربّية،  اأ�صاليب  على  الكرمي  القراآن  جريان  وبني 

 ،- وتقاطعها  تعّددها  على  املعجز-  جماله  اكت�صاف  حاولت  التي  الدرا�صات  واجهت 

القراآيّن نف�صه على مفارقٍة فيه  الن�ّص  اإح�صا�ص الدار�صني بهذه امل�صكلة: )اإحلاح  ومما قّوى 

اأي  اأنها؛  يدركوا  مل  لأنهم  احلرج،  من  بكثري  واأ�صابتهم  الإعجاز  علماء  اأتعبت  �صه،  توؤ�صِّ

بها مفارقة )الختالف/  املن�صوج على غري منوال، ونعني  الإبداع  املفارقة، جوهر  تلك 

الئتالف(، فبقدر حر�صه على كونه لي�ص كمثله �صيء، كان حر�صه على تاأكيد �صلته بلغة 

.
)((

العرب، واجلاري من اأ�صاليبهم، وطرائق ت�رضيفهم الّلغة(

�صبيل  يف  وكّر�صوه  الدار�صون،  اأ�ّص�صه  جمالّيًا  مبداأ  )النزياح(  كان  �صبق  مما  وبوحٍي 

اقات التَّعبرييّة للّن�ص؛ ول �صّيما الن�ّص القراآين الكرمي، للوقوف عند تلك  الك�صف عن الطَّ

املثايل  )الأ�صل  ثنائية  وظّلت  الكرمي؛  الّن�ص  هذا  يف  الّرّباين  الّتعبري  يف  اجلديدة  املناحي 

))( ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن، )الرماين(: )0).

))( الظاهرة القراآنية، بن نبي: )9).

))( النقد وقراءة الرتاث، حمادي �صّمود، مقال يف جمّلة تّليات احلداثة، ع: 4، 996)، نقاًل عن النقد والإعجاز، د. حممد 

حتري�صي: )5، )5.
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»مقت�صى الظاهر«، والنحراف الإبداعي »العدول اأو النزياح«( وفق قوانني الّلغة البيانّية 

هي الأ�صا�ص الذي يقا�ص به النزياح القراآيّن، ولكن يف فهم جديٍد مغاير لها؛ فالقراآن الكرمي 

انزياح يف الفكر اجلديد اأّوًل، وهذا اأمر وا�صح؛ اإذ تقت�صيه طبيعة الر�صالة الإ�صالمّية، لأن 

توحيدّي  واإحالل فكر   ،
ّ
 وثني

ّ
ما كان عليه فكر جاهلي لهدم معظم  الكرمي جاء  القراآن 

خال�ص يف حمّله، واختالف الفكرين يوجب هذا النزياح، ويجعله وا�صحًا متام الو�صوح؛ 

اإذ اإّن ذلك من طبائع الأمور.

وكما انزاح القراآن الكرمي فكرّيًا، فقد انزاح يف الأداة الفنّية يف التَّعبري، ولعّل حديث 

الّرّماين ومالك بن نبي عن الأداة الفنّية اإمنا هو حم�صور يف الّربط بني القراآن الكرمي ظاهرًة 

اأدبّيًة، وبني الأنواع الأدبّية التي كانت �صائدة، وهي مقولٌة تقدح يف الذهن مقولة الأجنا�ص 

الأدبّية التي افرتق القراآن الكرمي فيها عن �صائر ما �صواه، بيد اأنها- فيما ي�صري واقع احلال- 

النّقاد والبالغيني،  ل تطال الأ�صاليب اجلزئّية التي حتّدث عنها ابن قتيبة، وغريه كثري من 

وحفل بها الن�ّص القراآيّن الكرمي، وهي التي وجد الّدار�صون- من نّقاد وبالغيني- يف ثرائها 

»دلئل لالإعجاز« متّثل حلقة الو�صل بني مفهومات الإعجاز القراآين ووجوهه املتعّددة، 

با  التاأليف  على  القدرة  كامنًا يف هذه  الكرمي  القراآن  اإعجاز  اأَْظهر وجوه  كان  فقد  ولذا 

ي�صتطيع خملوق-  ل  با  )الئتالف(،  عن�رض  من  انطالقًا  اأي  العربّية؛  الّلغة  قواننَي  ينا�صب 

مهما اأوتي من مقدرة بيانّية- اأن ياأتي بثله؛ اأي و�صوًل اإىل عن�رض )الختالف(.

فالأجنا�ص الأدبّية التي عّددها الرّماين من �صعر وخطب و�صجع ور�صائل، وغريها، هي 

ميكن  التي  الأجنا�ص،  هذه  عن  مفرتقًا  تفّرد  الكرمي  القراآن  جاء  فلّما  �صائدة،  كانت  التي 

اختزالها بال�ّصعر والنرث )على تعّدد فنونهما(، لي�صيف اإليها جن�صًا هو ن�صيج وحده »القراآن 
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الكرمي«.

فاإذا كان القراآن الكرمي انزياحًا عن هذه الأجنا�ص، اأي هو– كما يعرّب الدكتور وي�ص- 

انزياح على انزياح؛ فاإّن الأ�صاليب البالغّية امل�صتخدمة فيه هي ذاتها امل�صتخدمة يف الكالم 

الب�رضي، وهذه الأ�صاليب هي التي ان�صّبت عليها درا�صات النقد والبالغة، يف �صل�صلة تبداأ 

بـ)الئتالف( وتنتهي عند )الختالف(.

ولعّل ا�صتعرا�ص مواقف بع�ص النّقاد يبدي ذلك وا�صحًا، فاخلّطابي يقول: )واعلم اأّن 

ْعِجًزا؛ لأنه جاء باأح�صن الألفاظ، يف اأح�صن نظوم التَّاأليف، م�صّمنًا  القراآن الكرمي �صاَر مجُ

.
)((

اأ�صّح املعاين(

مفهومها  يف  البالغة-  باأّن  ترى  التي  الّنظم  لنظرّية  هذا  بقوله  اأ�ص�ص  اإمنا   
ّ
واخلطابي

هذه  �صوء  ويف  وحدها،  به  ت�صتقّل  ول  بالإعجاز،  تنتهي  �صل�صلة  من  جزء  الإجرائي- 

 مقاربة ال�رّض الذي اأعجز العرب والعجم عن الإتيان بثل القراآن الكرمي، 
ّ
املقولة بداأ اخلطابي

طلٍق  وجائٍز  �صهل،  قريٍب  وف�صيٍح  َجْزل،  ر�صنٍي  )بليٍغ  اأق�صام:  ثالثة  على  الكالم  فق�صم 

ه، والثالث اأدناه  دجُ هجُ واأَْق�صَ ه، والثاين اأو�صطجُ َر�ْصل، فالق�صم الأّول اأعلى طبقات الكالم واأرَفعجُ

.
)((

واأَْقَربجُه(

وهذه الأق�صام يف ثالثتها فا�صلٌة حممودة، فهي �رضوب فنّية عالية ل تفا�صل بينها يف 

وِم الذي ل يجُوَجدجُ  ِل املحمود دون النَّوِع الهجنِي املْذمجُ الو�صف، لأنها )اأق�صامجُ الكالِم الفا�صِ

، فاإذا حوى القراآن الكرمي من كّل واحٍد منها وانتظمها م�صتجرة 
)((

يف القراآن �صيء ِمْنه البّتة(

اأجُ�صري- )انزياح  اإّنه- كما  مّت�صقًة داخله كان انزياحًا على كّل واحد منها على حدة، اأي 

ًة واأخذت  على النزياح(، فقد )َحاَزْت بالغاتجُ القراآن من كّل ِق�ْصٍم من هذه الأق�صاِم ِح�صّ

))( ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن، )الّرّمايّن(: 4).

))( ثالث ر�صائل، )الّرّمايّن(: )).

))( ثالث ر�صائل، )الّرّمايّن(: )).
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، واأّما مقولة الئتالف والختالف فقد كانت تخت�ّص 
)((

اأنواِعها �صعبة( من كّل نوٍع من 

الن�ّص من داخله؛ اأي اإّن الأ�صاليب اجلزئية التي ينتظمها الن�ّص القراآين الكرمي؛ بدءاًً بالّلفظ 

بع�ص،  مع  مت�صاّداً  بع�صها  يبدو  التي  ال�ّصمة  هذه  الفّني، حتمل  كيب  بالرتَّ وانتهاًء  املفرد، 

النزياح(  على  انزياح  القراآن  اأن  مقولة  )اأي  الأوىل؛  على  مرتّتبة  نف�صه  الوقت  وهي يف 

من  )منٌط  الكرمي  للقراآن  انتظم  ال�صالفة  الأو�صاف  فبامتزاج  املقّدمة،  على  النتيجة  ترتُّب 

اّدين، لأّن  وِتِهما كاملَت�صَ وبة، وهما على النفراد يف نجُعجُ ذجُ َفتي الَفَخامِة والعجُ الَكالِم َيْجَمعجُ �صِ

ورة، فكان يف  عجُ ان نوعًا من الوجُ تجَُعاجِلَ هولة، واجَلَزاَلَة واملَتاَنة يف الكالم  ِنَتاججُ ال�صُّ العذوبة 

 ،
)((

القراآن( بها  َف�صْيَلٌة خ�ّص  لٍّ منهما عن الآخر-  نجُبجُوِّ كجُ َنْظِمه- مع  الأمَرين يف  اجِتماِع 

والدليل الذي ا�صتبان اإعجاز القراآن الكرمي من طريقه يف �صوء هاتني املقّدمتني هو دليل 

ِق يف اأنواع الَكالِم، فاأّما اأن تجُوَجد  ؛ اإذ اإن هذه الأق�صام قد توجد على )الَتَفرُّ
ّ
الوجود الفعلي

جمموعًة يف نوٍع واحٍد منه، فلم ُتوَجد اإّل يف َكاَلِم الَعِليِّ القدير، الذي اأحاَط بكلِّ �سيٍء 

.
)((

ِعْلمًا، واأح�صى كلَّ �صيٍء عدداً(

لعملّية  موجز  �رضح  فهي  الّدليل  هذا   
ّ
اخلطابي بها  بنّي  التي  الإجرائّية  الّطريقة  واأّما 

وا عن مثل هذا النزياح الذي يحمل يف طّياته  الإبداع، انطالقًا من التَّلّقي، فالنا�ص َعَجزجُ

م ل يجُحيطجُ بجميِع اأ�صماِء اللُّغِة العربّية واألفاِظها، التي هي  الئتالف والختالف )لأّن ِعلَمهجُ

م   وهي اأوىل مراحل اإنتاج الن�ّص- كما �صلف -، و)اأّن اأفهاَمهجُ
)4(

وفجُ املعاين واحَلَواِمل( رجُ
ظجُ

ال�ّصابقة على  املرحلة  ، وهذا ميّثل 
)5(

الألفاظ( تلك  ولِة على  املحمجُ الأ�صياِء  تدِرك جميَع  ل 

الّن�ص يف الإبداع، والتالية له يف �صياق الّتلّقي، و)اأّن معرفتهم ل تكتمل ل�صِتيَفاِء جميِع 

))( ثالث ر�صائل: )).

))( ثالث ر�صائل، )الّرّمايّن(: 4).

))( ثالث ر�صائل: 4).

)4( ثالث ر�صائل: 4).

)5( ثالث ر�صائل: 4).
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، فالّن�ص القراآين يجُعرف 
)((

الّنظوم التي يكون بها ائتالُف الألفاِظ وارتباُط بع�سها ببع�س(

؛ 
)((

اإعجازه )بلْفِظه احلامِل، ومعناهجُ الذي به قاِئم، وبرباِطه الذي يجَمعجُ اللَّْفَظ مع املعنى(

وهي كّلها عنا�رض الئتالف التي اأف�صت اإىل الختالف وهو اأح�صن الألفاظ، يف اأح�صن 

الّنظوم لأح�صن املعاين واأ�صّحها.

نيع الذي عاد فيه اإىل  اًل هذه الوجوه، فقد اأراد بهذا ال�صّ  مل ي�رضح مف�صّ
ّ
ومع اأّن اخلّطابي

عنا�رض اإنتاج املعنى اأن يرّد هذه النزياحات التي وّظفها الّن�ّص القراآيّن اإىل جن�ص ال�صتعمال 

الب�رضي العربي )الئتالف(، واأن يك�صف بها- يف الوقت نف�صه- قدرة الن�ّص القراآيّن على 

ق بها مبداأ التفّرد واخل�صو�صّية )الختالف(  توظيفها يف �صياٍق اإعجازّي، وفّني جمايّل يحقِّ

اأو )النزياح على النزياح(.

هذه  على  يخرج  مل  الرابع  القرن  الإعجاز يف  منظري  اأكرب  يجُعّد  الذي  الباقاّليّن  ولعّل 

من خالل  الكرمي  القراآين  الّن�ص  اإىل  الّنظر  من حيث  ال�ّصيوخ؛  اأ�صالفه  ا�صتّنها  التي  ال�صّنة 

مقولة النزياح على النزياح، التي ت�صتبان من مبداأ )الئتالف والختالف(؛ اإذ اإّن القراآن 

الكرمي- عنده- تفّرد ب�صورة جديدة مباينة ملا درج عليه العرب يف خماطباتهم، يقول اأبو 

املعهوِد  عن  خارٌج  وجوِهِه  ت�رضُِّف  على  نظِمه...،  بديعجُ  عليه  ي�صَتِمل  )فالذي  الطّيب: 

من نظاِم جميع كالِمِهم، ومبايٌن للماألوِف من ترتيِب ِخَطاِبهم، وله اأ�صلوٌب يخَت�صُّ به، 

))(، والكالم املعتاد؛ اأي الذي انزاح عنه القراآن 
ويتمّيزجُ يف ت�رضُِّفه عن اأ�صاليِب الَكالِم املْعَتاد(

املقّفى،  غري  املوزون  والكالم  ال�ّصعر،  اأعاري�ص  هي:  �رضوب،  خم�صة  يف  يقع  الكرمي، 

ويردف  اإر�صاًل،  ير�صل  الذي  والكالم  امل�صّجع،  غري  املوزون  واملعّدل  امل�صّجع،  واملعّدل 

الوجوه، ومبايٌن  القراآَن خارٌج عن هذه  اأّن  قائاًل: )وقد علمنا  التعداد  الباقاّلين بعد هذا 

لَته، تبنّي بخروجه عن اأ�صناف كالمهم، واأ�صاليب خطابهم  ق..، فهذا اإذا تاأمَّ رجُ
لهذه الطُّ

))( ثالث ر�صائل: 4).

))( ثالث ر�صائل، )الّرّمايّن(: 4).

))( اإعجاز القراآن، الباقاّلين: 5).
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ْمَلِة القراآن، ومَتَيٌُّز حا�صٌل  ْعِجز، وهذه خ�صو�صيٌَّة ترِجعجُ اإىل ججُ اأّنه خاِرٌج عن العادة، واأّنه مجُ

.
)((

يف جميعه(

ويبدو الباقاّلين منطلقًا من املبداأ نف�صه، بيد اأّنه يفرتق عن اأ�صالفه يف الدرا�صة التطبيقية 

التي قّدمها، ويف �صعة الأمثلة التي �رضبها ليوؤّكد على هذه املبادئ؛ ومن هنا كان الباقاّلين 

من املوؤ�ص�صني احلقيقيني لنظرّية الّنظم، التي ك�صف بها العنا�رض املكّونة للّنظم الذي يت�صّمن 

الن�ّص الكرمي ملا  اأّن مباينة  �صّداً، لأنه يرى  اإىل مبداأ الئتالف  الباقاّلين  ين�صّد  اإذ  الإعجاز؛ 

عهده العرب من اأجنا�ص القول مقولة ل يف�رضَّ يف �صوئها الإعجاز تف�صرياً �صافيًا كاماًل؛ بل 

هي نهاية مطاٍف يو�صل اإليها من طريق نوامي�ص حمّددة ينظر بوجبها يف القراآن الكرمي.

واإذا كان القراآن الكرمي )انزياحًا على النزياح(، فاإن الّن�ص الب�رضي الذي ينطلق منه 

اإىل معرفة الإعجاز يجب اأن يكون له تفّرد وخ�صو�صّية، ف�صاًل عن اأّنه انزياح على الكالم 

املاألوف الذي تطلب به الإفادة والإ�صابة واإفهام املعاين- على حّد تعبريه -. ومن هنا كانت 

عودته اإىل معلقة امرئ القي�ص التي اأجمع الّنا�ص على علّوها وتقّدمها، ليبنّي »عوارها على 

))( ل ل�صيء؛ اإّل ليثبت ما �صكت عنه النا�ص يف الن�ّص املثايّل بل املتناهي يف املثالية 
التف�صيل!«

اأّنه غري متحّقق الوجود فعاًل يف �صوى الّن�ص القراآين الكرمي، كّل ذلك بطريقة النطالق 

، فالّن�ص القراآين الإلهي مباين للّن�ص 
)((

من »الدليل العك�صي«؛ اأي )طريق التعريف باملقابل(

الب�رضّي، ولكن الو�صول اإىل هذه املباينة لي�ص زعمًا يعوزه الّدليل، وكان الدليل- دائمًا- 

النطالق من الئتالف الذي يوجب العودة اإىل الن�ّص الب�رضي لن�صل منه اإىل املثال الذي مل 

َيْحَتِذ ول يجُْحَتذى وهو القراآن الكرمي.

))( اإعجاز القراآن، الباقاّلين: 5).

))( اإعجاز القراآن، الباقاّلين: 59) فما بعدها، وهذا اأمنوذج لفعل الباقاّلين، اإذ اإنه مل يقت�رض على هذا، بل جاء بقبائل من 

الكالم كثرية وهي كلها جممع على علّوها.

))( ينظر مفهوم الدليل العك�صي يف: النقد املنهجي عند العرب، حممد مندور: 80)، والنقد والإعجاز، حممد التحري�صي: 

.(66
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ومن هنا ظّل الباقاّلين يوؤّكد ا�صتمال الن�ّص القراآيّن الكرمي على اأ�صاليب القول املوجودة 

يف كالم العرب، وعنا�رضه، مبتدئًا حديَثه با يتعّلق با�صتعمال احلروف العربّية يف القراآن 

 َ الكرمي، ثّم ما يتعّلق بخ�صو�صّية القراآن يف اختيار املفردات، يقول: )ومن املقّرر اأن تخريُّ

التخرّيِ  اأ�صهلجُ واأقربجُ من  الّنا�ِص  الدائرِة بني  املاألجُوَفة، والأ�صباِب  املجَُتداَوَلِة  للمعاين  الألفاِظ 

.
)((

�صَتْحَدَثة( وؤ�ص�صة مجُ ملعاٍن مبتكرٍة واأ�صباٍب مجُ

ثم ينتقل اإىل احلديث عن الّنظم الفّني وات�صاقه، اإذ ل تفاوت ثّمة، يقول: )واأنَّ عجيَب 

َّفجُ  َيَت�رضَ التي  اإليه من الوجوه  َّفجُ  َيَت�رضَ يتباين على ما  َتاأِْليِفه ل يتفاوت ول  نظِمه، وبديَع 

َي�ْصَتِملجُ عليها، وجند كالم  فيها من ذكِر ق�ص�ٍص ومواعَظ..، وغرِي ذلك من الوجوِه التي 

هذه  اختالِف  ح�صب  على  يختلف  َقع،  امِل�صْ واخَلِطيِب  املجَُفلِِّق،  اِعر  وال�صَّ الكاِمِل  البليِغ 

.
)((

الأمور(

وينتهي بو�صع الّن�ص يف �صياق الّتداول والّتلّقي؛ اإذ يكون )�صهاًل �صبيلجُه، فهو خارٌج عن 

الأفهام  َقِريبًا من  املجَُتَكلََّفة، وَجَعَلهجُ  ْنَعِة  ال�صَّ املجُ�ْصَتْنَكر، وعن  املجُ�ْصَتْكَره، والَغريِب  يِّ  الوح�صِ

.
)((

يجَُباِدر معناه لفَظه اإىل الَقلِب، ويجُ�صابق املَْغَزى ِمنه عباَرَته اإىل النَّْف�ِص(

ومهما يكن من اأمر فاإّن ما �صلف يقود اإىل نتائج- لعّلها مهّمة يف هذا املوقف- وهي 

تري على النحو الآتي:

فاإذا كان املعدول  بّينًا؛  اآخر اختالفًا  انزياح  اأّي  القراآين خمتلف عن  اأوًل-  اإّن النزياح 

عنه؛ اأي الذي يقا�ص به وعليه اأّي انزياح اأو عدول جديد يف اأجنا�ص القول كاّفًة، 

ْفرَتَ�ص، واإن اختجُِلف يف حتديده بني نظام تريدّي  يرّد يف جممله اإىل اأمنوذج اأّويل مجُ

ّمي باملقدرة اأو الكفاءة، وهو ما جعل الأمَر  اأجُمنوذج مثايّل �صجُ اأو   ،
ّ
اأو نظاٍم منطي

ن�صبّيًا يرد- يف املحّل الأّول- اإىل ثقافة الناقد املحّلل ومقدرته البيانّية، فاإّن ذلك 

))( اإعجاز القراآن، الباقالين: )9، 94.

))( اإعجاز القراآن، الباقاّلين: 6).

))( اإعجاز القراآن، الباقاّلين: 46.
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يف القراآن الكرمي ل مو�صع للخالف فيه، لأّنه يكون بالّنظر اإىل اأعلى الأ�صاليب 

التي ميكن اأن ي�صل طوق خملوق- اأّيًا كان- اإىل الإتيان بها، واإذا كان ال�ّصعر، اأو 

- عاّمًة- انزياحًا على واحدة من �رضوب الأداء الثالثة ال�صالفة، 
ّ
الكالم الأدبي

اأو غريها، فاإّن البحث يّتفق مع ما انتهى اإليه الدكتور اأحمد وي�ص من اأن القراآن 

النزياح(،  على  )انزياح  هو  اأي  اأعلى �رضوبه؛  الأدب يف  على  انزياح  الكرمي 

وهو ما وجد فيه الدكتور وي�ص تف�صرياً متمّيزاً لبقاء اأثر القراآن الكرمي ما بقيت يف 

الدهر بقّية؛ ذلك اأّن )النزياَح القراآينَّ غريجُ قابٍل للّنفي؛ ونعني بالّنفي ههنا انتفاَء 

.
)((

داد( املفاجاأة التي يحدثها النزياح وزواَلها مع كرثِة الرتَّ

والبحث يّتفق مع الدكتور وي�ص اإىل هذا احلّد، ويتفق معه فيما عّقب باأّن اإعجاز القراآن 

اإعجاز  تف�صري  حماولة  ترك  يف  معه  يختلف  ولكّنه   ،
)((

لتف�صري يخ�صع  اأن  ينبغي  ل  الكرمي 

القراآن، وذلك لأمور:

ل�صيوخ  باآراء  راأيه  يدعم  ه-  َنَظرجُ اإليه  ما ذهب  اإىل  اإ�صافًة  وي�ص-  الدكتور  اأولهــا:  اأّن 

اأ�صالف تبدو غرَي منظور يف ال�ّصياق الذي التاأَمها، فانتهى اإىل نتيجة يبدو اأّن 

قّلة   
ّ
اخلطابي عن  ينقل  مثاًل-  فهو-  فيها،  يخالفونه  باأقوالهم  ا�صت�صهد  الذين 

الذي يكتنف  �صبقه، والإبهام  الكرمي عند من  القراآن  اإعجاز  احليلة يف معرفة 

 
ّ
اخلّطابي �صنيع  اإىل  الّنظر  دون  من  بذلك،  ويكتفي  الدار�صني،  ا�صطالحات 

نف�صه الذي حاول التف�صري، واأدىل بدلوه ما ا�صتطاع، وكذا يفعل مع كّل من 

نقل عنهم كالرّماين اأو اجلاحظ اأو غريهما.

ال�صل�صلة  حلقات  بني  التفريق  متام  يظهر-  فيما  يفّرق-  مل  وي�ص  الدكتور  وثانيها:  اأّن 

على  دلياًل  منها  واحٍد  كّل  يكون  التي  الكرمي  القراآن  اإعجاز  لوجوه  املّت�صلة 

))( النزياح يف الرتاث النقدي والبالغي، د. وي�ص: 4).

))( النزياح، د. وي�ص: )).
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(((

اإعجازه  ت�صل وجه  الذي هو حلقة  التاأثريّي؛  اإعجازه  بوجه  تبداأ  التي  تاليه، 

البياين باملتلّقي، ووجه اإعجازه البيايّن الذي ي�صل بني الإعجاز التاأثريّي ومفهوم 

 على التف�صري من 
ٌّ

اإذ الأّول ي�صّح و�صفه بالإبهام، واأّنه ع�صي الإعجاز عامّة؛ 

وجه- كما درج على ذلك العلماء -، واأّما الثاين في�صّح و�صفه وتعليله ليكون 

دلياًل على الإعجاز يف مفهومه الوا�صع، اإذ ميكن الولوج اإىل رحابه الكرمية من 

الباب الذي دخل منه كّل من تكّلم على هذا من العلماء، وهو باب املرجعّية 

املرجعّية  اأعالها، وهي ذاتها  الأ�صاليب ف�صبطتها وا�صطفت  التي نظرت يف 

التي اتفق العلماء على اأّن الّن�ص القراآيّن الكرمي مل يخرج عليها، وبعبارة خمت�رضة 

اأي�صًا،  عربّية  واأ�صاليبه  عربّية،  القراآن  فلغة  )الئتالف(،  عن�رض  من  النطالق 

والذين يتوّجه اإليهم القراآن الكرمي بالإعجاز البيايّن هم العرب- كما اأ�صار اإىل 

.- 
)((

ذلك الباقاّلين

اأمٌر  الكرمي؛  للقراآن  الّدينّية  فة  وال�صّ ثابت-  وهو  الإلهي،  امل�صدر  اإثبات  وثالثها:  اأّن 

م�صّلم به من دون اأدنى َرْيب، ولكّنه ل يكفي اجلاحد اأو املعاند ليقّر بال�صمّو 

ف�صيِح  والّطبع  العقل   �صحيِح 
ّ
لكّل عربي �رضٌّ ميكن  الإلهي  فال�رضُّ  والإعجاز، 

واإذا كان  بالعلم مع ذلك،  تعاىل  اأكرمهم اهلل  يلم�صه، ف�صاًل عّمن  اأن  الّل�صان 

�صلف  كما  املاألوفة-  العربّية  الفنّية  الأدوات  متجاوزاً  امتّد  قد  الكرمي  القراآن 

القول -، فاإّنه اأبقى على ماّدتها؛ اأي اأ�صاليبها اجلزئّية امل�صتخدمة فيه تعاىل قاِئلجُه 

وعّز؛ )فقد اأفا�ص اهلل �صبحانه وتعاىل عليها ]املق�صود الكلمات[ هذا الفي�ص، 

اأبقى على  ونفخ فيها من روحه، كما نفخ يف ع�صا مو�صى، ولكّنه مع ذلك 

اأبقى على ع�صا مو�صى  النا�ص منها، كما  تلك الكلمات طبيعتها التي يعرفها 

.)((
طبيعتها كذلك(

))( ينظر اإعجاز القراآن، الباقالين: ))) فما بعدها.

))( اإعجاز القراآن، د. عبد الكرمي اخلطيب: )/95).
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؛ بل ل  واأّما رابعـ ـها: فاإّن الت�صليم للدكتور وي�ص باأّن الإعجاز القراآين ل ميكن اأن يجَُف�رضَّ

اث العظيم الذي تركه العلماء  اأّي معنًى لهذا الرتُّ يجُبقي  يجَُحاَول، ل  اأن  ينبغي 

ببيانه  معجٌز  الكرمي  القراآن  اإّن  قولنا:  بني  فارٍق  واأيُّ  ال�ّصاأن،  هذا  النّقاد يف 

للحّجة-  قاطٍع  دليٍل  اإىل  ذلك  رّد  ترك  ثم  البالغات،  �صائر  الفائقة  وبالغته 

فة الذي ن�صب اإىل بع�ص  اأو مقاربة ذلك على اأقّل تقدير- وبني القوِل بال�رضّ

علماء املعتزلة؟!

من  للتمكني  و�صائل  اأنها  ناحية  من  يكون  الكرمي  القراآن  اأ�صاليب  النظر يف  ثانيًا-  اإّن 

جهة، ويتجاَوز طبقًا ملا �صلف ال�صوابط التي ا�صتّنها العلماء لأنها م�صتقاٌة منه، اإىل 

الوظيفة الثانية لها؛ وهي الّنظر وحماولة ا�صتجالء �صمات هذا الأ�صلوب املعجز، 

انطالقًا من ائتالفه، وابتداًء باحلرف املفرد، مروراً بالّن�صق، وانتهاًء باملعنى، ذلك 

وعلماء  والبيان،  البالغة  و�صيارفة  النّقاد،  ال�صيوخ  فيه  وجد  الذي  الأ�صلوب 

البياين،  والإعجاز  عامًة،  الإعجاز  مفهوم  بني  الو�صل  حلقة  جميعًا  الإعجاز 

ًة. والتاأثريّي خا�صّ

كّل ذلك بعد ا�صتيفاء الكالم على قاعدة )مقت�صى احلال( التي و�صع النّقاد يدهم عليها، 

ووجدوا فيها ما يجُعلم به اأّي الأ�صكال النزياحّية اأعلى واأبلغ واأجّل، وذلك هو مو�صوع 

املبحثني الآتيني.
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�لمبحث �لثالث

قاعدة )مطابقة �لكالم ملقت�سى �حلال(

وجتلياتها يف �لن�ص �لقر�آيّن �لكرمي

متهيد: بيان �مل�سطلحات وحتديدها:

اإىل جمال  لينقله من جمال العتياد  الّن�ّص  اإذا كان النزياح هو الذي ي�صع مي�صمه على 

ل؛ ومن ثّم  الأدبّية، فاإّن الذي يحّدد فاعلّية هذا النزياح، ومينحه قيمته من جهة التفا�صجُ

ماك على حّد  يرفع الن�ّص من حم�ص الأدبّية اإىل مرتبة البالغة اأو الإعجاز، حتى يجَُناِطَح ال�صِّ

تعبري ال�ّصكاكي، هو تاوبه مع املتلّقي، ومنا�صبته للمقام الذي يطرح فيه؛ ذلك الذي ينظر 

اإليه من خالل قاعدة )مطابقة الكالم ملقت�صى احلال(.

وعبارة )مطابقة الكالم ملقت�صى احلال( حتتوي على اأربع كلمات ا�صطالحّية، ولعّل من 

احل�صن بيان كّل واحدٍة منها على حدة، ثم تبنّي عالقتها مع هذا ال�ّصياق ال�صطالحي، 

جريًا مع عادة البالغيني يف احلديث عنها، ثم النتقال اإىل بيان اأهمّية هذه القاعدة واأثرها 

يف اإنتاج اخلطاب، ثم مقاربة بع�ص املباحث التي توّجهت اإىل خدمة الّن�ص القراآيّن الكرمي 

يف �صوء هذه القاعدة.

فتدور  اإليها،  التي يجري  والغاية   ،
ّ
ال�صطالحي ال�صياق  اأ�ّص هذا  املطابقة، وهي  فاأّما 

ار�صون، ملا ي�صفيه على  ا�صطالحًا على معنيني؛ اأولهما: يدّل على فّن بديعي اعتنى به الدَّ

 من جمال يرتك اأثره يف املتلّقي ا�صتح�صانًا، وهو بح�صب ما ذكر اأ�صحاب 
ّ
الن�ّص الأدبي

))(، و�رضبوا مثاًل على ذلك قوله عّز من قائل: 
البديــع: )اأن تكـون الكلمة �صّد الأخرى(

.
)((

{ }

))( البديع يف نقد ال�ّصعر، اأ�صامة بن املنقذ، )حت: بدوي وعبد املجيد(: 6)، و�صّماه التطبيق.

))( النجم: )4.
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وقد لفت نظر الدكتور حممد املبارك اإطالقجُ هذا ال�صطالح »املطابقة« على فّن قائم 

على املخالفة تّوزاً فقال يف اإ�صارة جّد قّيمة: )وقد يقودنا هذا الت�صاوؤل اإىل متثُِّل احلقيقة 

ها على بع�ص مناٍف لأ�صول  الكاِمَنِة يف الفّن؛ فالتَّ�صاوي بني الأ�صياِء اإىل حدِّ انطباِق بع�صِ

 هو نتيجة جلملة من الختالف، وعدم 
ّ
الفّن واأعراِفه، فالن�صجام الظاهرجُ على العمِل الفّني

املطابقِة بني الأ�صياء، فاإطالقجُ املطابقِة وق�صدجُ الختالِف جاَء- اإذاً- بدافع جمايّل ي�صّوغ 

.
)((

الختالف يف العمل الفّني ل�صالح الئتالف(

القائِم  النزياح  مقولة  الذهن  اإىل  ترجع  اإذ  ال�صياق؛  هذا  يف  اأهمّيتها  الإ�صارة  ولهذه 

مطابقة  يف  اأثراً  لها  اأّن  كما   ،
)((

الإ�صارة �صلفت  كما  وجه  من  املطابقة  ترك  على  ه  معَظمجُ

وخروج  املتلّقي،  يتوّقعه  ملا  الكالم  خمالفة  اإىل  النتباه  تلفت  اإذ  املتلقنّي؛  لأحوال  الكالم 

الكالم على خالف املطابقة، وما يحدثه هذا من مفاجاأة له.

الل كانت وا�صحة يف وعي الدار�صني الذين اأرادوا باملطابقة- يف معناها  ولعّل هذه الظِّ

.
)((

املتعّلق بال�صياق املذكور -: )الت�صاق بني الكالم وحال املخاَطِب �صلبًا اأو اإيجابًا(

اأن يورد عبارته على  واأّما احلال- وي�صّمى املقام- فهو: )الأمر احلامل للمتكّلم على 

، ولعّل هذا يعني انزياح املتكّلم بكالمه من �صورة اإىل اأخرى 
)4(

�صورٍة خم�صو�صٍة دوَن اأخرى(

مدفوعًا بحال املتلّقي التي دعته اإىل اإيثار ال�صورة اجلديدة دون الأوىل اأو مرادفاتها.

؛ 
)5(

واأّما مقت�صى احلال، فيعّرفه البالغّيون باأّنه: )الكالم الكّلي املو�صوم بطابٍع خا�ّص(

ورة املخ�صو�صة التي ترد عليها العبارة، اأو هو العبارة املجُْنَزاح اإليها، )فللكالم  اأي اإنه ال�صّ

ة ومقام حمّدد، وثّمة  ٌة، وكّل �صورة و�صياغٍة وهيئة تجُ�صَتْخَدم يف حاٍل خا�صّ �صورة خا�صّ

))( ا�صتقبال الّن�ص عند العرب، د. حمّمد املبارك: )6). ولعّل هذا امللحظ هو الذي دفع قدامة بن جعفر اإىل عّده من نعوت 

املعاين. ينظر نقد ال�ّصعر: )4)، وينظر البالغة والأ�صلوبّية: )9).

))( ينظر مثاًل تعريف الرّماين للبالغة، واأنها ل تكون بتطبيق الكالم على املعنى فح�صب.

ل يف علوم البالغة، د. عي�صى العاكوب: 48. ))( املف�صّ

ل، د. العاكوب، وينظر: معجم امل�صطلحات البالغية، د. بدوي طبانة: )/456. )4( املف�صّ

)5( املراجع ال�صالفة: املوا�صع نف�صها.
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ور والأحوال. ترابط دقيق بني هذه ال�صّ

عند  تقت�صيها  التي  احلال  ويعرف  املتكّلم،  يعرفها  كالمّيٌة  كيفّيٌة  اإذاً  الكالم  فمقت�صى 

املخاطب، وتبقى يف ذهنه يف �صورٍة فكريّة كامنة، حتى اإذا جاءت احلال التي تقت�صيها يف 

، وعلى هذا يكون الإيجاز اأو الإطناب، والف�صل 
)((

اأثناء التَّخاطب، اأخرج كالمه َوْفقًا لها(

اأو الو�صل، والتقدمي اأو التاأخري وا�صتخدام الفنون البالغّية اأو ترك ال�صتخدام، اأو غري ذلك، 

.
)((

كّلها مقت�صيات يف الن�ص ت�صتدعيها اأحوال املخاطبني

واأّما الرتكيب الكّلي للم�صطلح )مطابقة الكالم ملقت�صى احلال، فرياد به: )ظهور كالم 

املتكّلم وفق ال�صورة التي تقت�صيها احلال التي تقال فيها؛ اأي تطبيق املتكّلم يف كالمه ما 

.
)((

ة( ْقَت�صى؛ اأي كيفّية معّينة خا�صّ تفر�صه عليه حال خماَطبه من مجُ

املطلب الأّول- اأهمية القاعدة يف الرتاث النقدي والبالغي واأثرها يف اإنتاج اخلطاب:

الفة- على ما فيها من �صمول لأجنا�ص القول وفنون البالغة- هي  لعّل التَّعريفات ال�صَّ

رون، بيد اأّن نظرة ا�صرتجاعّية تاريخّية يف الرّتاث العربي ب�صقّيه الكبريين  ما انتهى اإليه املتاأخِّ

ميكن  القاعدة  هذه  اأّن  تبدي  الكرمي(،  بالقراآن  املت�صلة  والعلوم  والنقد،  البالغة  )علوم 

مقاربتها يف �صوء اتاهني كبريين:

وطريقة  العالية  الن�صو�ص  نحو  توّجهت  التي  الفنّية  بالدرا�صات  اأولهمــا:  يخت�ص 

اإنتاجها.

واملالب�صات  الّظروف  لدرا�صة  القاعدة  هذه  ا�صطالحات  اأ�صحابه  وثانيهما:  ا�صتعار 

ل يف علوم البالغة: 49. ))( املف�صّ

))( هذه ال�صعة يف ا�صتعمال امل�صطلح هي املرادة يف البحث، خالفًا ملا يراه بع�ص البالغينّي الذين ق�رضوا ال�صطالح على 

علم املعاين واأحوال الإ�صناد فيه، و�صياأتي الكالم على ذلك و�صيكًا.

ل، د. عاكوب: 50. ))( املف�صّ
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التي َحفَّت نزول القراآن الكرمي با هي اأحوال طلبت مقت�صيات مّعينة، وكان 

لها اأثٌر يف تلّقي الن�ّص القراآين وفهمه حّقًا.

واأبداأ بدرا�صة ال�صّق الأّول؛ اإذ هو الأ�صل يف و�صع ال�صطالحات وتطوير دللتها، 

وهنا ي�صتطيع الباحث اأن ميّيز بني اأطواٍر مّرت بها هذه القاعدة، ميّيزها التدّرج يف ال�صمول، 

والإحاطة، وال�ّصعة، يف داخلها اأطواراً ثالثة:

طوراً ميكن عّده طور تاأ�صي�ص، وميّثله اجلاحظ، تكاد تدور فيه القاعدة على فّن اخلطابة 

يف اأو�صع معانيها؛ اأي الفّن القويّل الذي يكون فيه لقاء بني املخاِطب واملخاَطب، كما اأّنها 

ل تت�صع داخل هذا الفّن اإّل يف ر�صد بع�ص الأحوال واملقامات فح�صب.

وطوراً ات�صع فيه امل�صطلح من التنظري للخطابة اإىل التنظري للنرث الفّني عاّمًة، وميّثله اأبو 

امل�صهورة  و�صّيته  يف  متام  واأبو  جعفر  بن  قدامة  وميثله  اأي�صًا،  ولل�صعر  الع�صكري؛  هالل 

اإىل متلّق ل يكون  يتحّول املخاطب- على نحٍو من الأنحاء-  ، وفيه 
)((

البحرتّي لتلميذه 

اخل لرت�صد بع�ص الأحوال واملقامات  ور من الدَّ حا�رضاً �رضورًة، وتت�صع القاعدة يف هذا الطَّ

التي مل ي�رض اإليها اأ�صحاب املرحلة الأوىل.

بطت   ومن نهج نهجه؛ اإذ كان طوراً �صجُ
ّ
اكي كَّ وطوراً ثالثًا: هو طور الّذروة، وميّثله ال�صَّ

لت اأ�صولها، واأ�صبحت اأحد اأركان البالغة، بل اأحد ركنني هما املطابقة  فيه القاعدة واأ�صّ

القول وكيفّياته  اأو تكاد- فنون  القاعدة لتطوي حتت جناحها-  والف�صاحة، وهنا تت�صع 

كلها.

ويف القول على الطور الأّول جند اأّن خما�ص ال�صبط لهذه القاعدة كان عند اجلاحظ، 

فيما ينقله عن ب�رض بن املعتمر وابن املقّفع، وفيما يبديه هو من ملحوظات مَتجُتُّ اإىل القاعدة 

بن�صب �صليب.

))( تنظر الو�صّية يف: العمدة، القريواين: )/50)، وزهر الآداب، احل�رضي: )/46)، وحترير التحبري، امل�رضي: 0)4. و�صاأقت�رض 

بالكالم على النرث الفّني دون ال�صعر طلبًا لالإيجاز.
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(((

ولعّل �صحيفة ب�رض بن املعتمر التي �صاقها اجلاحظ تعّد من اأوثق الن�صو�ص العربّية القدمية 

واأكملها يف هذا املجال، وقد لحظ البجُّنايّن اأن هذه ال�صحيفة حتتوي ف�صاًل عن هذه القاعدة 

.
)((

على العنا�رض الأ�صا�صّية لنظرّية الإبداع عاّمًة يف الفّن والأدب

واأجَتِزئجُ من ال�صحيفة قول ب�رض بن املعتمر: )فكن يف ثالث منازل: فاإّن اأوىل الثَّالث 

َك ر�صيقًا عذبًا وفخمًا �صهاًل، ويكوَن معَناَك ظاَهراً مك�صوفًا وقريبًا معروفًا؛  اأن يكوَن لفظجُ

ة ق�صدت، واإّما عند الَعاّمِة اإن كنت للعاّمة اأردت، واملعنى  ْنَت للخا�صّ ة اإن كجُ اإما عند اخلا�صّ

عجُ باأن يكون من معايِن العاّمة،  ة، وكذلك لي�ص َيتَّ�صِ لي�ص َي�رْضجُفجُ باأن يكوَن من معاين اخَلا�صّ

واِب واإحراز املنفعِة مع موافقِة احلال، وما يِجبجُ لكلِّ مقاٍم  ف على ال�صَّ واإمنا َمدارجُ ال�رضَّ

من املقال..، وينبغي للمتكّلم اأن يعرَف اأقداَر املعاين ويوازَن بينها وبني اأقداِر امل�صتمعني، 

وبني اأقداِر احلالت، فيجعَل لكّل طبقٍة من ذلك كالمًا، ولكّل حاٍل من ذلك مقامًا، حتى 

اأقدار املقاماِت، واأقداَر  اأقدار املعاين على  َم  اأقدار املعاين، ويق�صِ اأقداَر الَكالِم على  َم  يق�صِ

.
)((

امل�صتمعني على اأقداِر احلالت(

)البيان  يف  و�صياقها   ،
)((

ّ
الّتاريخي �صياقها  ي�صري  -التي  ال�صحيفة  هذه  من  ويالحظ 

اجلاحظ  مناق�صات  بع�ص  جاءت  واإن  اخلطابة،  لفّن  التنظري  اإىل  الن�صداد  اإىل   ،
)4(

والتبيني

عاّمًة �صاملًة لكّل فنون القول- اأّن املطابقة واحلال مفهومان اأ�صا�صّيان؛ فاملطابقة لي�صت مع 

امع وح�صب، بل اإّن لها عالقة باإنتاج املعنى من اأوىل مراحله؛ اإذ اإن املطابقات  حال ال�صَّ

اأربعٌة تبداأ باملعنى وتنتهي بال�صامع الذي تتحّكم �صيا�َصتجُه يف املطابقات كّلها، فكالم ب�رض 

ابن املعتمر وما عّقب اجلاحظ به عليه يح�رض املطابقات يف �صياقني:

 تكون الأحوال املرعّية فيه هي اأحوال الّلفظ واملعنى، فتكون املطابقة فيه 
ّ
�صياق داخلي

))( ينظر: النظرّيات الل�صانّية والبالغية عند العرب، د. حمّمد ال�صغري بجُّناين: )6).

))( البيان والتبيني، اجلاحظ: )/)8.

ويِنّ وهو يعّلم الفتيان اخلطابة، يجُنظر البيان والتبيني، اجلاحظ:  كجُ ))( هو ما ذكره اجلاحظ اأّن ب�رضاً مّر باإبراهيم بن جبلة ال�صَّ

.8(/(

)4( �صاقها اجلاحظ يف معر�ص حديثه عن اخلطابة.
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((8

يف الن�ّص نف�صه بني الّلفظ واملعنى من جهة، وبني الكلمة والكلمة من جهة اأخرى.

املعاين،  اأقدار  على  الكالم  اأقدار  )ق�صمة  يف  فتكون  واملعنى  الّلفظ  بني  املطابقة  فاأّما 

فللمعنى حاٌل تجُراَعى، وت�صوق املتكّلم اإىل مقت�صى من الكالم قد ل يقت�صيه غريها، ولذا 

فقد نّوه ب�رض بن املعتمر بها؛ اإذ �صّدد النظر اإىل حال املعنى واملطابقة بينه وبني الّلفظ �صواٌء 

اأكان ذلك من جهة الإفراد، كقوله: )فاإّن حقَّ املعنى ال�رّضيِف الّلفظجُ ال�رّضيف، ومن حّقهما 

، وهذا هو الذي زاده اجلاحظ �رضحًا وتف�صياًل 
)((

نجُهما( ما ويجَُهجِّ هجُ دجُ ما عّما يف�صِ اأن ت�صوَنهجُ

يف كتابه )احليوان( اإذ يقول: )لكّل نوٍع من املعاين نوٌع من الأ�صماء؛ فال�ّصخيف لل�ّصخيف، 

واخلفيفجُ للخفيف، واجَلْزلجُ للَجْزل، والإف�صاحجُ يف مو�صِع الإف�صاح، والكنايةجُ يف مو�صع 

وما  املعنى  من جهة حال  ذلك  كان  اأم   .
)((

ال�صرت�صال( مو�صِع  وال�صرِت�َصالجُ يف  الكناية، 

يقت�صيه يف الرّتكيب؛ اأي يف حال الّنظم الكّلي، كقول ب�رض: )ومتى �َصاكَل- اأبقاَك اهللجُ- 

 ،
)((

ذلَك الّلفظجُ معناه، واأعرَب عن َفْحواه، وكان لِتلَك احَلالِة وفقًا، ولذلك القدر لفقًا...(

اأنه قال لبع�ص  ِده ما نقله اجلاحظ عن عمر بن جلاأ التميمي  ِبَع�صجُ ومما ي�صهد لذلك وي�صدُّ 

ال�صعراء: )اأنا اأ�صعر منك! قال: ومب ذلك؟ قال: لأيّن اأقول البيت واأخاه، واأنت تقول البيت 

.
)5(

 وما كان من حال روؤبة بن العجاج وعبيد اهلل بن �صامل
)4(

وابن عّمه(

ولعّل هذا هو الذي قاد ب�رضاً اإىل النظر يف مواقع الكلمات بع�صها مع بع�ص داخل الّن�ّص 

الواحد، ومن ثّم كان لكّل كلمة حاٌل َتْطلجُبجُ لأجلها اأخَتها يف ال�ّصياق، فاإّنك تد )الّلفظة 

، وهو 
)6(

وَمة لها( ْ اإىل قراِرَها، واإىل حّقها من اأماِكِنها املق�صجُ التي مل تقع يف موقعها، ومل َت�رضِ

))( البيان والتبيني، اجلاحظ: )/6)).

))( احليوان، اجلاحظ: )/9).

))( البيان والتبيني، اجلاحظ: )/)8.

)4( البيان والتبيني: )/06).

)5( ينظر: البيان والتبيني: )/68، و�صياأتي اخلرب يف هذا البحث.

)6( البيان والتبيني: )/8))، وينظر: مقالت يف الّلغة والأدب، د. متام ح�ّصان: )/5) فما بعدها، والبالغة والأ�صلوبّية، د. 

عبد املطلب: 6)).
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ي�صري اإىل الإخفاق يف مراعاة حال الّلفظ مع الّلفظ، وترك اختيار الكلمات املالئمة ملن هو 

ِغرٌّ يف �صناعة الكالم.

وال�صياق الثاين الذي يحكم املطابقات، هو ما ميكن ت�صميته بال�صياق اخلارجي، وهو ما 

يفهم اأي�صًا من القاعدة عند اإطالقها، فالذي يوجه �صاحب الكالم يف ال�صياق الداخلي اإىل 

املطابقتني الآنفتني، اإذ تت�صع دائرة املطابقة لتكون بني الكالم )بعانيه واألفاظه وتركيباته، 

وحال ال�صامع(، وهذا يجُلحظ يف عبارة ب�رض: )وتق�صيم اأقدار املعاين على اأقدار املقامات، 

واأقدار امل�صتمعني(، وهم عنده يف هذه املرحلة من مراحل �صبط القاعدة ينح�رضون يف 

 من 
َّ
ة والعاّمة( اأو )املتكلمني والدهماء، ومن هنا فاإّن )الوح�صي طبقتني اثنتني هما )اخلا�صّ

.
)((

)
ّ
وقي  رطانة ال�صُّ

ّ
وقي الَكالِم يفهمه الوح�صيُّ من النا�ص، كما َيْفَهمجُ ال�صُّ

وتكون عنا�رض القاعدة اأخرياً قد اكتملت، وتكون املطابقة الأخرية- ولعّلها الأوىل يف 

الأهمّية- بني )الكالم وامل�صتمع ومقت�صى احلال( جميعًا؛ اإذ تكون املطابقة بني الأ�صناف 

وامل�صتمع،  والكالم  والكلمة،  والكلمة  واملعنى،  الّلفظ  )اأي  واأحوالها؛  الأوىل  الثالثة 

جمّردًة؛  تكفي  ل  وحدها  ال�صامع  طبقة  فمراعاة  خطاب(،  لكّل  ة  اخلا�صّ الظروف  وبني 

فكما اأّن ال�صامعني يختلفون، فاإّن مقامات املخاَطب الواحد قد تختلف ِجّداً وَهْزًل، اأو 

ر�صًى وغ�صبًا، اأو اإقباًل واإعرا�صًا، اأو غري ذلك، ومن هنا كان اخلطاب بطابقاته واأحواله 

ٍْب من  الداخلّية، يخ�صع يف النِّهاية للحال التي يعي�صها املتكّلم واملخاطب؛ اإذ )لكّل �رضَ

ْلٍه، وداخٌل يف باب  ِحٌك ومجُ �صْ احلديِث �رضٌب من الّلفظ..، واإذا كان احلديثجُ على اأّنه مجُ

ْخٌف  �صجُ لفِظِه  واإِْن كان يف  ِجَهته،  انقلَب عن  الإعراب،  فيه  فا�صتعملت  امِلزاح والّطيب، 

َّ النفو�ص يجُْكِربجُها وياأخذ  خافَة باجلزالِة، �صاَر احلديثجُ الذي و�صع على اأن َي�رضجُ واأبدْلَت ال�صَّ

، ويف �صوء هذا يجُف�رضَّ ما نقله اجلاحظ من ا�صتمالِح مالك بن اأ�صماء اللَّْحَن من 
)((

باأكظامها(

))( البيان والتبيني: )/44).

))( احليوان، اجلاحظ: )/9).
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:
)((

بع�ص ن�صائه، حتى قال �صعراً يف هذا هو

ــــا ّ ه هــــو ِم ـــــــــــذُّ لَ ـــــــٍثٌ �أَ ـــــــِديْ يَ��ْن��َع��ُت ال��نَّ��اِع��تُ��ون يُ�����وَزُن َوْزن����اوَح

ْحــيَــا ــٌب َوتـَــْلـــَحـــُن �أَ ــاِئ ــسَ ــٌق � ــِط ــْن ناَم حَلْ ـــاَن  َك ــِث مــا  ــِدي و�أَْحـــَلـــى �حَل ــاً  ن

املطاف  اآخر  يف  مطابقتها  اإىل  يجُنتهى  التي  الرئي�صة  احلال  اأّن   ،- الآن  حّتى  ويلحظ- 

اأنها  بيد  مرعّية  فهي  الأحوال؛  �صائر  عن  واحدة  عنٍي  اإغما�ص  مع  املخاَطب،  حال  هي 

لي�صت بتلك الأهمّية، وبعبارة اأخرى اإن حال املخاَطب ورعايتها هي القاعدة الأ�صلجُ التي 

تكون يف اأغلب عملّيات التَّوا�صل؛ اإذ يجُجري الن�ّص موا�صعاته كّلها متوّجهًا اإىل خماطب 

ليخدمه، ولعّل ذلك هو ما دعا �صاحب )البالغة والت�صال( اإىل �رضف املقام املحفوظ يف 

لة بالقاعدة  ، بيد اأّن املتتّبع لعبارات اجلاحظ ذاِت ال�صّ
)((

هذه املرحلة اإىل املخاَطب فح�صب

يجد خالف هذا الظّن؛ اإذ اإّن قاعدة �صيطرة املخاَطب عاّمٌة، لكنها لي�صت بطلقة، بل اإّن 

لها ا�صتثناءات كثرية؛ فقد تكون اإىل جانب حال املخاَطب حاٌل اأخرى مرعّية هي حال 

يكون  وفقها  على  )املقت�صى(  وخروج  املتكّلم  حال  مراعاة  اأن  يبدو  ما  اإّن  بل  املتكّلم، 

مع غ�ّص الّطرف عن حال املخاَطب واإغما�ص العينني كلتيهما عنه، ومن ذلك ما ذكره 

َمايِنِّ  ْعِره �صيئًا من كالم الفار�صّية، كقول العجُ  )قد يتمّلح باأن يجُْدِخَل يف �صِ
ّ
اجلاحظ اأّن الأعرابي

�صيد يف ق�صيدته التي مدحه فيها: للرَّ

نْ���ِد َ ِدَم����ْن يَ���ْل���َق���ُه م���ن ب��ط��ٍل ُم��������ْ ْ ب���ال��������َّ ُمْ���َك���َم���ٍة  َزْغ����َف����ٍة  يف 

جت�����وُل ب���ني راأ����س���ه و)ال�����َك�����ْرِد(

.
)((

نجُق( يعني: العجُ

 القايل )حت: الأ�صمعي(: )/5، ويف: جممع الأمثال للميداين، 
ّ
))( احليوان: )/)4)، والبيتان من غري َعْزٍو يف: الأمايل لأبي علي

«، وهما مع اأٍخ  بَّ ق ثّمة: »وحديٍث« على واو »رجُ )حت: عبد احلميد(: )/55)، »اأحلن من قينتي يزيد«، و�صبطه املحقِّ

لهما يف احلما�صة الب�رضيّة، )حت: خمتار اأحمد(: )/86، من�صوبًة اإىل مالك بن اأ�صماء، برواية: »ت�صتهيه النفو�ص«.

))( ينظر: البالغة والت�صال؛ د. جميل عبد املجيد: ))، و�صياأتي متام كالمه.

: هو الذي يغلب  = ))( البيان والتبيني، اجلاحظ، )/)4)، )4)، والّرجز يف ديوانه، )حت: الّنجار(: )5)، واملجُ�رْضَْنِديُّ
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املتكّلم ل  اإمنا هي حال  التي روعيت وخرج الكالم على وفقها  اأن احلال  البنّي  ومن 

حال املخاَطب، ول �صّيما اإذا نجُظر يف املثال الذي �صيق؛ فاملخاَطب هو الر�صيد، واملقام هو 

املدح، فا�صتعمال الكلمة الفار�صّية كان خروجًا »على خالف مقت�صى الظاهر«، ومن ثّم 

فاحلال املرعّية هي حال ال�صاعر الذي رّبا اأراد بخروجه هذا ا�صتدرار ابت�صامة الر�صيد اأو 

عطفه اأو غري ذلك، فهو الذي اأراد )التمّلح( يف نهاية املطاف، ولعّل يف هذا اإ�صارًة قيّمة 

 ومن نهج نهجه.
ّ
فيها �صبق لأبي عثمان اإىل ما �صيكون له �صاأن عند ال�صكاكي

كما اأّن ثّمة حاًل مرعّية اأخرى تلمح يف اأثناء كالم اجلاحظ، وهي حالجُ الن�ّص نف�صه، 

وقد ذكر لها اأمثلة كثرية، والذي يتبادر من كالمه اأّن هذه احلال تجُْفَر�ص فر�صًا على املتكّلم 

كيب بعينه، ول بّد للمتكّلم منه؛  واملخاَطب واملتلّقي، يف �صورِة مقت�صًى هو الّلفظ اأو الرتَّ

اأي اإن �صل�صلة النزياح تجُْخَتَزلجُ هنا يف َحْلَقٍة واحدة، ومن ذلك ما اأ�صار اإليه اجلاحظ يف 

مو�صع )ال�صطالح(، فاإّن املتكّلم مهما كانت حاله اأو حال خماَطِبه ِرْفَعًة اأو �صَعًة اأو غري 

ذلك م�صطّر اإىل اإيراد امل�صطلحات كما هي؛ )واإمنا جازت هذه الألفاظ يف �صناعة الكالم 

))(، وكذا ما اأ�صار اإليه يف باب )النقل اخلا�ّص(، 
حني عجزت الأ�صماء عن ات�صاع املعاين(

وعي فيه حالجُ املخاَطِب وحَدهجُ َفَقَد الكالمجُ اأثره، ولذا فاإّن حال الن�ّص نف�صه هنا  فهو اإن رجُ

هي املرعّية، واإىل هذا ي�صري اجلاحظ بقوله: )ومتى �صمعت- حفظك اهلل- بنادرٍة من كالِم 

َتها باأن َتْلَحَن يف  ِكَيها اإّل مع اإعراِبها، وخمارِج األفاِظها فاإّنك اإن غريَّ الأعراِب، فاإيَّاَك اأن حَتْ

وعليَك  احلكايِة  تلَك  من  والبلديني، خرجَت  املولّدين  واأخرْجَتها خمارَج كالِم  اإعراِبها، 

غام،  َلح احَل�ْصَوة والطُّ ْلَحٍة من مجُ ، ومجُ ف�صٌل كبري. وكذلك اإذا �صمعَت بنادرٍة من نوادِر الَعَوامِّ

ِفْيَك خمرجًا  اأو تعَل لها من  اأو تتخرّيَ لها لفظًا ح�صنًا،  َت�ْصَتْعِمل فيها الإْعَراَب،  اأن  فاإيّاَك 

.
)((

د الإمتاع بها( �رضيًّا، فاإن ذلك يجُْف�صِ

نق. َرد، والَكرد: اأ�صله )َكرَدن( يف الفار�صّية، وهو العجُ د: �صمر الزَّ =  ويعلو، والّزغَفة: الدرع اللَّينة الوا�صعة املحكمة، وال�رضَّ

))( البيان والتبيني: )/)4).

))( البيان والتبيني: )/46)، وينظر هذا الراأي اأي�صًا يف احليوان )/)8).
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فاإىل جانب رعاية حال املخاَطب ثّمة رعايٌة لأحوال اأخرى، قد تنال من حال املخاطب 

وتطغى عليها.

وقد تكون احلال اأعّم من ذلك بقليل؛ اإذ تكون مرتبطًة ل بالن�ّص نف�صه؛ بل بو�صوعه 

)الإطناب(، مع  اأو  )الإيجاز(  يرتاوح بني  يكاد يكون واحداً  فيهما  نوعه، واملقت�صى  اأو 

غ�ّص الّنظر عن املخاطبني، وهذا ما نقله اجلاحظ عن ابن املقّفع عند ذكره البالغة: )فاأّما 

من  والإطالةجُ  َخَطل،  غرِي  من  فالإكثارجُ  الَبنْي  ذات  اإ�صالِح  ويف  ماطني،  ال�صِّ بني  َطبجُ  اخلجُ

، فاإ�صالح 
)((

يجُِطْيَل اخَلاِطبجُ ويجَُق�رضِّ املجيب( اأن  غرِي اإمالل...، وال�ّصّنةجُ يف خطبِة النِّكاح 

الإيجاز  تقت�صي  النكاح حاٌل  الإطناب، وخطبة  تقت�صي  اأو )حاٌل(  البني مو�صوع  ذات 

والإطناب- بح�صب الرتتيب -، مع غ�ّص الطرف عن حال ال�صامعني وما يريدونه، فقد 

اإذا  اأنها حقُّ ذلك املوِقف؟، قال:  امعجُ الإطالَة التي َذَكْرَت  �صئل ابن املقّفع: )فاإن مّل ال�صَّ

اأعطيَت لكّل مقاٍم َحّقه، وقمَت بالذي يجبجُ يف �صيا�َصِة ذلك املقام، واأر�صيَت من َيْعِرفجُ 

د والعدّو؛ فاإنه ل ير�صيهما �صيٌء، واأما  حقوَق الكالِم، فال تهتمَّ ملا فاَتَك من ر�صا احلا�صِ

.
)((

اجلاهلجُ فل�صَت منه ولي�َص ِمْنك(

الأحوال  هذه  كّل  من  اإليها،  فيجري  الكالم  �صاحب  يلحظها  التي  الغاية  ولعّل 

املعنى يف نهاية  التعبري عنها متفاوتًا، وهي متكني  واملقت�صيات، ل خالف فيها، واإن بدا 

واب(، وقد مّرت مناق�صة  املطاف، فهي عند ب�رض بن املعتمر: )اإحرازجُ املنفعِة مع موافقِة ال�صَّ

الهدف(  )اإ�صابةجُ  هي  اإذ  ذلك؛  من  اأعّم  اجلاحظ  عند  وهي  البحث،  هذا  يف  هذا  مثل 

الت�صاكل قائمًا بني كّل هذه املطابقات على  تاّمة، وكان  اإذا كانت  فاإّن املطابقات  عاّمًة؛ 

بليغًا،  متمّيزاً  والكالم  ناجحًا،  املتكّلم  وكان  الهدف،  اإ�صابة  كانت  و�صمولها،  �صعتها 

ْفَق، والتَّخلُّ�َص اإىل َحبَّاِت القلوِب، واإىل اإ�صابِة عيوِن املعايِن،  وَن احِلْذَق والرِّ فـ)هم مَيَدحجُ

اَب الَهَدَف..، فاإن قالوا: َرمى فاأ�صاَب الغّرة، واأ�صاَب عني الِقْرطا�ص، فهو  �صَ
ويقولون: اأَ

))( البيان والتبيني، اجلاحظ: )/6)).

))( البيان والتبيني: )/6)).
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ل، وي�صع الِهناء  ، وي�صيب املَْف�صِ لُّ املَحزَّ الذي لي�ص فوَقه اأحد، ومن ذلك قولهم: فالن َيفجُ

، فاملبدع املتمّيز �صاأنه �صاأن الَبيطار احلاذق الذي ي�صف الّدواء بح�صب 
)((

يف موا�صع النَُّقب(

احلال و�صّدة املر�ص، فاإذا و�صف الدواء فاإنه ي�صعه يف مو�صعه لي�صيب الداء، ويكون �صببًا 

يف اإبرائه واإبالله.

كر اأّن قاعدة مقت�صى احلال يف هذه املرحلة قد عوجلت معاجلًة اأقرب اإىل  ونتيجة ما ذجُ

ال�صمول، واإن بدا اأنها تقت�رض يف معظم طروحاتها على اخلطابّية، واأّن مفهوم احلال يّت�صع 

وهي  احلديثة(  )الأ�صلوبّية  اأ�صحاب  ذكرها  التي  التخاطب  عملّية  اأطراف  على  ليحتوي 

على  املقت�صى  ياأتي  مرعّية  حاٌل  الأطراف  هذه  من  فلكّل  واملتلّقي(،  والر�صالة  )املر�صل 

وفقها، ولذلك فاإّن البحث ل يتوافق والدكتور جميل عبد املجيد فيما غلب على ظّنه من 

اأّن )مفهوم احلال �صّيق جّداً يف هذه املرحلة؛ اإذ ان�رضفت احلال يف غالب الأمر اإىل مكّون 

.
)((

واحد من مكّونات عملّية الت�صال »املخاطب غالبًا«(

ًة- التي يبدو ح�صورها لفتًا يف فكر  ولعّل فكرة التوا�صل املبا�رض- يف اخلطابة خا�صّ

اجلاحظ املنّظر الأكرب يف هذه املرحلة، مل تكن �صّنة م�صى عليها كّل من جاء بعده؛ بل اإّن 

هذه النوامي�ص التي انطلقت من فّن اخلطابة مل تلبث اأن اأ�صبحت اأكرث عمومًا لتتجّلى يف 

الر�صائل  )فّن  التوا�صل، وهو  وال�صفاهّية يف  املبا�رضة  على  قائٍم  اآخر غري  لفّن  التنظري  اأثناء 

ويحيل  جهة،  من  للمبدع  والرويّة  احلرّية  من  م�صاحًة  يعطي  لفت  تطّور  يف  الديوانّية( 

املخاطب اإىل متلّق من جهة اأخرى.

اإىل  الكاتب  يحتاج  )فيما  �صّماه  ناعتني(  )ال�صِّ يف  ف�صاًل  يعقد  الع�صكري  هالل  فاأبو 

املطابقات كّلها والعالقة  باأنواع  اإقراره  الق�صّية مع  ارت�صامه وامتثاله يف مكاتبته، مطّوراً 

عملّيات  معظم  تنتظم  التي  العاّمة  الأ�صا�صّية  القاعدة  على  منّبهًا  اأبو هالل  يقول   ،
)((

بينها

))( البيان والتبيني: )/)4).

))( البالغة والت�صال، د. عبد املجيد: )).

))( نبه الع�صكري على املطابقات التي اأ�صري اإليها يف اأثناء الف�صل التايل للف�صل املذكور؛ فتحّدث عن امل�صاكلة  =
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ِمْقداِر  على  منهم  فريٍق  كلِّ  َكاَتَبةجُ  مجُ ِكَتابتَك،  يف  َت�ْصَتعِمَله  اأن  ينبغي  ما  )فاأّولجُ  التَّوا�صل: 

الأحوال  وكّل  املتلقي،  حال  هي  دائمًا  احلا�رضة  فاحلال   ،
)((

املَْنِطق( يف  ِتهم  وقوَّ طبقتهِم 

الأخرى تبٌع لها ومرعّية بعدها، ولذا فاإّن حال املتلّقي مقّدمة تقّدم القاعدة على ال�صتثناء، 

الثنائي  التق�صيم  �صيطرة  اأّن  املجُالَحظ  اأّن  بيد  القليل،  على  والكثري  الأخ�ّص،  على  والأعّم 

)الطبقي( ل يزال حا�رضاً، كما هي احلال عند اجلاحظ ممّثل املرحلة الأوىل، وهي تنماز عند 

.
)((

اأبي هالل بامللوك وال�ّصوقة، اأو �صّيد الأَمِة والأََمِة

ول يلبث اأبو هالل، بعد تقريره للقاعدة، اأن ي�صّدد الّنظر اإىل ال�صتثناءات التي تنال من 

حال املتلّقي بح�صب )املقام( مبّينًا اختالف الأحوال املرعّية التي ان�رضفت عنده ان�رضافها 

عند اجلاحظ مع و�صوٍح اأكرث عند اأبي هالل، فالأحوال قد ترجع عنده لتطوي الكاتب 

)فاأّما  قوله:  يظهر يف  بال�صوّية حتت جناحها، وهذا  املتلقي  اإىل جانب  )الر�صالة(  والن�ّص 

م، فاإّن �صبيَل ما كان واقعًا منهم يف اإنهاِء الأخباِر،  ّمال اإىل الأمراءجُ ومن فوَقهجُ ما يكتبه العجُ

َدَّ القولجُ فيه  نجُوِف الأمواِل؛ اأن ميجُ َور ما َيلجُوَنه من الأعمال ويجري عليهم من �صجُ وتقريِر �صجُ

والْقِت�صاِر  لالإيجاِز  لي�َص  اإذ  وال�صتق�صاِء؛  ِح  ال�رضَّ ومتاَم  والإقناِع،  ال�صفاِء  غايَة  يبلَغ  حتى 

ع، ويكون ذلك بالألفاِظ ال�ّصهلِة القريبِة املاأخذ، ال�رّضيعِة اإىل الفهِم، دوَن ما يقعجُ  عليه َمْو�صِ

))(، فللكاتب حاٌل هي حال العامل املروؤو�ص، وللمكتوب له حال هي 
فيه ا�صتكراٌه وتعقيد(

حال الرئي�ص، وللّن�ص حال هي )اإنهاء الأخبار وتقرير عن الأعمال والأموال، وهي كّلها 

دَّ القول با�صتعمال الإطناب مع الو�صوح ومتام  �صواٌء يف الّرعاية، ومقت�صاها جمتمعًة اأن ميجُ

ال�رضح وال�صتق�صاء(.

�صالة ليتغرّي املقت�صى، وهو ما �رضب له الع�صكريُّ اأمثلة ناأخذجُ منها  وقد يتغرّي مو�صوع الرِّ

=   باأنواعها، ينظر ال�صناعتني: �ص.�ص)6)، ))).

))( ال�صناعتني، اأبو هالل الع�صكري: 54).

))( ينظر ال�صناعتني: ))، 8).

))( ال�صناعتني: )5).
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اثنني، اأولهما: اأن يكون املو�صوع خرباً ينال فيه املقت�صى الأّول )الإطناب وال�رضح( من 

هيبة الرئي�ص، فيجُعدل اإىل مقت�صى اآخر م�صتّق منه مع تغيري؛ اإذ يجُعدل من ال�صتق�صاء وال�رضح 

والو�صوح اإىل )الّتورية والكناية(؛ فـ)رّبا تعر�صجُ احلاجةجُ يف اإنهاِء اخلرِب اإىل ا�صتعمال الكنايِة 

رت، يف حكاَيِته عن عدوٍّ  يِء دون الإْف�صاِح؛ ملا يف التَّ�رضيِح من َك�ْصِف ال�صَّ والتوريِة عن ال�صَّ

راحجُ هيبة الّرئي�ص..، فَيْحَتاججُ من�صئ الكالم اإىل ا�صتعماِل لفٍظ من  اَنه به، وفيه اطِّ اأطلَق ِل�صَ

.
)((

ئي�ص( العبارة ل َتْنَخِرقجُ معه َهْيبةجُ الرَّ

وثانيهما: اأن يكون املو�صوع التما�صًا )ا�صتعطافًا( من الّتابع للمتبوع، فتبقى الأحوالجُ 

الأخرى مرعّيًة، ولكّن املقت�صى يتغرّي؛ لي�صبح تركجُ الإكثار من �صكاية احلال، لأّنه مكروه 

وؤ�صاء فـ)�صبيلجُ ما َيْكتجُبجُ به التَّابع اإىل املتبوع، يف معنى ال�صِتْعطاِف وم�صاألِة النَُّظراء،  عند الرُّ

اأن يجعل  بل يجب  فيها..،  عليه  ِة  ا�صَ اخَل�صَ وا�صتيالِء  احلال ورّقتها،  َكاية  �صِ يجُكرِثَ من  اأّل 

.
)((

وِل النِّْعمة وَتوِفرْيِ الَعاِئدة( مجُ ْكر والعرِتاِف ب�صجُ كاية ممزوجًة بال�صُّ ال�صِّ

 ليجُطوى حال الكاتب، ويربز حالن فح�صب، هما املو�صوع واملتلّقي؛ 
وقد تتقّل�ص احلالجُ

ه؛ )اأي  فاإذا كان املو�صوع مدحًا اأو ذّمًا، فاإّن �صبيل ذلك مقت�صًى هو اإ�صباعجُ الكالم ومدُّ

اأجُ فيها الكتب: )الإِْحمادجُ والإِْذَمام، والثَّناءجُ والتَّقريظ، والذّم  الإطناب، فمن املعاين التي تجُْن�صَ

 والتوبيخ، و�صبيل ذلك اأن ت�صبع الكالم فيه، وميّد القول ح�صب ما 
)((

وال�صت�صغار والعدل

قلب  بذلك  لريتاح  والتق�صري،  والجتهاد  والإ�صاءة،  الإح�صان  من  املكتوب  اآثار  يقت�صيه 

.
)4(

املطيع، وينب�صط اأمله، ويرتاع قلب امل�صيء، وياأخذ نف�صه بالرتداع(

وقد تنقلب احلكاية ليكون املطوّي حال املتلّقي، ويربز ثّمة حال املو�صوع والكاتب، 

وتكون هنا املقت�صيات متنّوعة بح�صب املو�صوع، واإىل ذلك ي�صري قول اأبي هالل: )واعَلْم 

))( ال�صناعتني: )5).

))( ال�صناعتني: )5)، 58).

( بالذال اإذ هي اأقرب اإىل ال�صياق. ))( كذا يف املطبوع، واأغلب الّظّن اأنها )الَعْذلجُ

)4( ال�صناعتني: 56).
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د غايَة الَتْوِكيد بجهِة كيفّيِة  اأجُ الكتبجُ فيها من الأمِر والنهِي �صبيلجُها اأن تجُوؤكَّ اأّن املعاين التي تجُْن�صَ

نظِم الكالِم، ل بجهة كرثِة اللَّْفظ، لأن حكَم ما ينفذجُ عن ال�صلطاِن يف كتِبِه �صبيٌه بحكِم 

اأبو هالل  اإليها  اأ�صار  التي  فاملو�صوعات   ،
)((

املعنى( الّلفظ وتوكيِد  اخت�صاِر  توقيعاِته، من 

الّلفظ  تقت�صيان اخت�صار  )ال�صلطان(، وهما حالن  ونهيًا( و�صاحبها  )اأمراً  اأن تكون  اإّما 

وتاأكيد املعنى، واإّما اأن تكون )متثياًل لالأعمال يف اأمر الأموال وجبايتها( و�صاحبها نف�صه 

)ال�صلطان(، وهما حالن تقت�صيان )الإطالة والتكرير(.

واأخرياً قد تجُطوى الأحوال كّلها، ول تبقى اإل حاٌل واحدة مرعّية هي حال �صاحب 

الكالم، وهو ال�صلطان عند اأبي هالل، واملقت�صى هو اأن ترتتََّب اأجزاءجُ الّر�صالة ترتيبًا يليق 

م فيها  بحال �صاحبها، ولعّل ذلك مقت�صًى جديد مل يجُ�رَض اإليه من قبل، فـ)�صبيلجُ الكالِم اأن يقدَّ

بجُ بذكِر الأمِر  [ ِذْكرجُ ما راآه ال�صلطانجُ يف ذلك وَدبََّره، ثم يجَُعقَّ هجُ ]اأي اأوامرجُ ال�صلطاِن ومرا�صيمجُ
ر مع  ر لتتاأّكد احلّجةجُ على املاأموِر به، ويجَُحذَّ َد ويجَُكرَّ جُ على ذلك حتى يجُوؤَكَّ بامتثاله، ول يجُْقَت�رضَ

.
)((

ذلك بالإِخالِل والتَّق�صرِي(

وال�صفوة اأّن اأهّم ما يالحظ على هذه املرحلة، اأّن القاعدة مل تبَق على �صيقها من جهة 

اإليها، بل ات�صعت لت�صمل فنون القول من ر�صائل و�صعر  فنون القول التي تتوّجه بال�صبط 

الفّن يف الأحوال واملقت�صيات،  اأثناء هذا  ات�صاع ودّقة يف  يقا�ص عليه، مع  وغري ذلك مما 

نهجه؛  نهج  ( ومن 
ّ
)ال�صكاكي القاعدة لأن حتّط رحالها عند  لهذه  الطريق  مّهد  ما  وهو 

الّلبيق،  اأخذت معه مكانها  تعاماًل جديداً،  بالغ، وتعاملوا معها  باهتمام  اأحاطوها  الذين 

لجُه  وتاأهُّ الكالم  ارتفاع  بها  يقا�ص  التي  املتداخلة  الأ�ص�ص  من  مهّمًا  اأ�صا�صًا  واأ�صبحت 

للتمكني، اأو انحطاطه وخروجه من الدائرة، يقول ال�صكاكي: )وارتفاع �صاأن الكالم يف 

باب احل�صن والقبول، وانحطاطه يف ذلك بح�صب م�صادفة الكالم ملا يليق به؛ وهو الذي 

))( ال�صناعتني: 56)، وينظر �صائر قالته.

))( ال�صناعتني: 56).
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.
)((

ن�صمّيه مقت�صى احلال(

النَّرث  اأو  رجُ لَفنِّ اخلطابة 
تجَُنظِّ اأّن هذه القاعدة مل تعد  اأولها:  اأمور؛  التنّبه على  وهنا ينبغي 

الفّني فح�صب، بل اإنها اأ�صبحت تطال كّل فنون القول على الإطالق، حتى اإنها اأ�صبحت 

يف هذه املرحلة موؤّهلة ملقاربة الن�ّص القراآين يف �صوئها، ولعّل هذا هو الأهم، وي�صهد بهذا 

النظر يف ال�صواهد التي �صيقت يف معر�صها.

 
ّ
اإذ بنى ال�صكاكي اأّن هذه القاعدة جاءت يف �صياق الكالم على علم املعاين؛  وثانيها: 

فنون  الكالم على  �صياق  لها ذكر �رضيح يف  اأ�صوله يف �صوئها، ومل يكن  ل  واأ�صّ قواعده 

علم البيان اأو علم البديع وفق املدر�صة ال�صكاكّية، وهذا قد يوقع يف �صبهة اأّن هذه القاعدة 

ًة من دون غريه من العلوم، وغريها من فنون الأدبّية، وهو  ة بهذا العلم وفنونه خا�صّ خمت�صّ

، بيد اأّن هذا التحديد ينبغي اأّل ي�صلل الباحث، ف�صمول 
)((

ما وقع فيه فعاًل بع�ص الدار�صني

ل بني العلوم الثَّالثة اإّل ف�صاًل   مل َيْف�صِ
ّ
القاعدة اأمٌر يكاد ل يطلب الّدليل؛ ذلك اأّن ال�صكاكي

اإجرائيًا، فـ)علم البيان �صعبة من علم املعاين ل ينف�صل عنه اإّل بزيادة اعتبار، جرى منه جمرى 

، ثم اإّن العلوم الثالثة ت�صرتك يف الغاية؛ فهدفها واحٌد وهو )الوقوف 
)((

املرّكب من املفرد(

ال�صمرقندي  اأورده  فاإّن ما  اأمر  ، ومهما يكن من 
)4(

على متام مراد احلكيم تعاىل وتقّد�ص(

يح�صم ماّدة اخلالف، يقول ال�صمرقندي يف حا�صيته على املطّول: )ولي�ص مقت�صى احلال 

خم�صو�صًا با يبحث عنه يف علم املعاين- كما ي�صعر به كالم ال�صارح رحمه اهلل- بل اأعّم 

من اخل�صو�صيات التي يطلع عليها يف علم املعاين وكيفيات دللة الألفاظ التي تكّفل بها 

.
)5(

علم البيان، فاإنه ل بّد يف البالغة من رعايتها(

.(56 ،
ّ
))( مفتاح العلوم، ال�ّصّكاكي

))( ينظر: عبد املجيد: البالغة والت�صال 0)؛ اإذ ق�رض هذه القاعدة على علم املعاين.

.(49 :
ّ
))( مفتاح العلوم، ال�ّصكاكي

.(49 :
ّ
)4( مفتاح العلوم، ال�ّصكاكي

مرقندّي، خمطوط، ق: )). )5( حا�سية على املطّول لل�ّسعد، اأبو القا�سم بن اأبي بكر الّليثي ال�سَّ
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وثالثها: اأّن هذه ال�صمولّية مقّيدة بجن�ص الكالم الأدبي، فاإذا راعى املتكّلم الأحوال، 

لذلك  وي�صهد  يكن معدوداً،  مل  �صمت  رجُ التي  الأدبّية  الن�ص يف �صياغته عن حدود  ونزل 

قول ال�صكاكي: )مقت�صى احلال عند املتكلم يتفاوت...، فتارًة تقت�صي- الأحوال- ما ل 

يفتقر يف تاأديته اإىل اأزيد من دللت و�صعية واألفاٍظ كيف كانت..، وهو الذي �صميناه يف 

علم النحو »اأ�صل املعنى«..، واأخرى تقت�صي ما يجُْفتقر يف تاأديته اإىل اأزيد..، ومثار اخلطاأ 

، ويبدو اأن اأ�صل املعنى هو ما يطلبه املتكّلم املعتاد، واملتلّقي املعتاد، وهو غري 
)((

هو الثاين(

معدود يف التفا�صل، ول �صّيما اأن )اأ�صل املعنى( هي نف�صها العبارة ال�صفر كما مّر، ولذا 

فاإن ما يعني اأ�صحاب هذا الفن من )اأ�صل املعنى( هو الو�صف بال�صّحة اأو اخلطاأ يف الأداء  

على ما متليه قواعد النحو فح�صب، والقاعدة حمّل عملها اإذا خرج الكالم واملتكّلم اإىل حّد 

يتجاوز هذه املرحلة، وهي مرحلة اخلطاأ يف الأداء اأو ال�صواب فيه على ما متليه قواعد النحو 

من مراعاة اأ�صول الّلغة مع توافر النّية اجلمالّية؛ اإذ اإن الكالم يف علم املعاين؛ وهو )قواعد 

- كما 
)((

يجُْحرَتز بالوقوف عليها عن اخلطاأ يف تطبيق الكالم على ما يقت�صي احلال ذكره(

ي�رّضح ال�صكاكي -، فالقواعد يجُْحرَتز بها عن اخلطاأ وهنا لي�ص ثّمة خطاأ يف التطبيق واإمنا 

اخلطاأ يف الأداء الأ�صويل؛ بل اإن مثار هذا اخلطاأ هو الثاين؛ اإذ يكون هناك افتقار اإىل اأزيد 

من رعاية حم�ص )البيان( يف ا�صطالح اأبي عثمان اجلاحظ ولعّل هذا هو ما دعا القزويني 

اإىل اأن يعّرف البالغة باأنها املطابقة مع الف�صاحة، وهو ما يعيد اإىل الذهن تفريق اجلاحظ 

بني املعتاد والأدبي، فالكالم الذي ينظر فيه يف �صوء هذه القاعدة هو الكالم الذي تاوز 

.
)((

ربِّ عنها بـ)الف�صاحة( مرحلة العتياد اإىل مرحلة الأدبّية؛ التي عجُ

ورابعها: اأن ل�صوق هذه القاعدة بعلم املعاين اأمر واقع- واإن كانت نتائجها �صاملًة كما 

اأ�رضت- وهذا الأمر الواقع يفر�ص على البحث مقاربتها يف هذه املرحلة يف �صوء بع�ص 

))( مفتاح العلوم، ال�صكاكي: 50).

))( مفتاح العلوم: )4).

))( ينظر: املطّول، ال�ّصعد التفتازاين: ))، والنظريات الّل�صانّية والبالغّية، د. بجُّناين: ))) و�صّماها املطابقة البالغّية.
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مباحثه، مع التوفيق ما اأمكن بني خ�صو�صّية املقاربة و�صمول النتائج.

القاعدة  هذه  اأن  يبدي  القاعدة؛  لهذه  ال�صكاكي خدمًة  �صاقه  ما  النظر يف جممل  لعّل 

حتكم الكالم منذ ت�صكلُّه يف ذهن قائله اإىل اأن ي�صل اإىل متلّقيه، يف ثالث مراحل رئي�صّية، 

هي نّيٌة وق�صٌد واٍع من املبدع اإىل اإخراج الكالم على وفق مقت�صى احلال اأو ترك ذلك، ثم 

ال�رضوع يف الكالم مع ح�صور هذه النّية، ثم ما يعرف به جناح املتكّلم يف هذا اأو اإخفاقه.

اإىل  واأّول ما ينبه عليه ال�صكاكيُّ املتكّلم، هو تعّدد الأحوال وتباينها، وهذا ما يوؤّدي 

تعّدد املقت�صيات وتباينها بال�رضورة؛ اإذ يفتتح كالمه قائاًل: )ول يخفى عليك اأن مقامات 

الكالم متفاوتة، فمقام الّت�صّكر يباين مقام ال�ّصكاية، ومقام الّتهنئة يباين مقام الّتعزية، ومقام 

م، ومقام الرتغيب يباين مقام الرّتهيب، ومقام اجِلّد يف ذلك يجُباين مقام  املدح يباين مقام الذَّ

الَهْزل، وكذا مقام الكالم ابتداًء، يغاير مقام الكالم بناًء على ال�صتخبار اأو الإنكار، ومقام 

البناء على ال�صوؤال يباين مقام الكالم على الإنكار جميع ذلك معلوم لكّل لبيب، وكذلك 

، ولكّل من ذلك مقت�صى غري مقت�صى 
ّ
 يباين مقام الكالم مع الغبي

ّ
ِكي مقام الكالم مع الذَّ

.)((
الآخر(

وقد يجُظن لأّول النظر يف كالم ال�صكاكي هذا اأن ح�رض هذه املقامات ومقت�صياتها هو 

املراد، ومن ثّم فهو هنّي، وهو كذلك لو اأجُِخَذ كلُّ واحٍد منها منفرداً، بيد اأّن الأمر يزداد 

تعقيداً مع اإمكان اجتماع هذه املقامات بع�صها مع بع�ص، وح�صول تفريعات ممكنة لها- 

له  فاإّن  املقام مقام �صكر  اإذا كان  الواقع- تطلب مقت�صيات متباينة؛ فمثاًل:  بل واجبة يف 

مقام  املقام  اإذا كان  واأّما  مقت�صى وهكذا،  له  فاإن  ترغيب  مقام  املقام  واإذا كان  مقت�صى، 

له  فاإّن  الذكي  مع  واإنكاراً  املقام �صكراً  اآخر، واإذا كان  له مقت�صى  فاإّن  اإنكار(  )�صكر مع 

مقت�صى خمتلفًا، وهكذا يف متوالية ح�صابّية قد تكون ل نهاية لها، وهو ما يوؤّكد �صمول 

هذه القاعدة مّرة اأخرى.

))( مفتاح العلوم، ال�صكاكي: 56).
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عملّية  باأطراف  تنّوه  املقبو�ص  يف  ال�صكاكي  ذكرها  التي  املقامات  هذه  اأّن  مع  هذا، 

التوا�صل من املبدع والّن�ص واملتلّقي، وهي تري جمرى الإيجاز الذي ي�صبق التف�صيل الذي 

�صيوجد يف املرحلة الثانية.

واملطابقة هنا تكون نّيًة وتوّجهًا من �صاحب الكالم نحو متلقيه؛ اإذ مل يوجد املقت�صى 

اإليه  واأجُ�صري  عليه  نّبه  اأن  الأمر  ق�صارى  اإن  بل  تركها؛  اأو  باملطابقة  عليه  يحكم  حتى  بعد 

اإنتاج  له يف  املتلّقي وحاله، وح�صور  قّوة �صاغطة من  اإمنا هي  املرحلة  فالقاعدة يف هذه 

.
)((

الّن�ص، وهذا قريب مما ا�صطلح عليه اأ�صحاب نظرّية التلّقي احلديثة بـ)املتلّقي ال�صمني(

فاإذا علم املبدع هذا، وانعقد ق�صده يف التوّجه نحو متلقيه، انتقل اإىل املرحلة الثانية وهي 

املرحلة التي ت�صبط اخلطاب من داخله، وهو ما ي�صري اإليه ال�صكاكي يف متام قالته ال�صالفة: 

)ثم اإذا �رَضَْعَت يف الكالم، فلكلِّ كلمٍة مع �صاحبتها مقام، ولكّل حدٍّ ينتهي اإليه الكالم 

، فبعد معرفة مقام املتلقي وما يقت�صيه، ل يكون هذا املقت�صى كيفما اتفق، بل ل بّد 
)((

مقام(

له من �صوابط، وهنا تبداأ عملّية ال�رّضح لالإيجاز الذي قّدمه ال�صكاكي يف مفتتح كالمه يف 

�صل�صلة معّقدة من الأحوال واملقت�صيات ينوء ب�رضحها �صفر عظيم. ومهما يكن من اأمرها، 

اأحوال ومقت�صيات جزئّية  اأحواٍل بارزة، يتفّرع عنها  اإىل ثالث  فاإّنه ميكن اخللو�ص منها 

كثرية، وهي: )حال املبدع، وحال الن�ّص، وحال املتلّقي(، ولعلها الأهم.

وتكاد الأحوال املّت�صلة باملتكّلم حتّتّل املرتبة الأوىل من جهة الكّم، واإن كانت يف املرتبة 

ًة؛ اإذ اإّن )املقا�صد  الثانية من جهة الأهمّية، وهو ما يبدو وا�صحًا يف بحث امل�صند اإليه خا�صّ

الفاعلة ملا يعرتي امل�صند اإليه من مقت�صيات تتعّدد وتتفّرع اإىل فروٍع كثرية جّداً، لكن ميكن 

و)املدح(،  و)التاأكيد(،  )الإي�صاح(  هي:  اأ�صا�صّية  رئي�صّية  مقا�صد  ثالثة  اإىل  جميعًا  رّدها 

، ولعّل اإ�صناد هذه الفاعلّية الكبرية يف �صياق مقت�صى احلال اإىل مقا�صد املتكّلم اإىل 
)((

و)الذم(

))( ينظر: جمالّية الألفة، د. مبخوت: 5) فما بعدها.

))( مفتاح العلوم، ال�صكاكي: 56).

))( البالغة والت�صال، د. عبد املجيد: 6)، وينظر مفتاح العلوم: �ص.�ص 65)، 95). 
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جانب حال املخاطب، اإمنا هو اأثر من اآثار عبد القاهر اجلرجاين ونظريّة النظم التي نادى 

بها، اإذ اإن ترتيب الكالم تابٌع لنظم املعاين يف النف�ص؛ يقول اجلرجاين: )فاإذا وجب للمعنى 

، وهذا 
)((

اأن يكون اأوًل يف الّنف�ص، وجب لّلفظ الداّل عليه اأن يكون مثله اأوًل يف النطق(

ملقت�صى  الكالم  ي�صاوي بني مطابقة  اإذ  اأكرث؛  ليجّليه  النقاب  القزويني  عنه  يك�صف  التاأثر 

احلال والّنظم، يقول القزويني )وهذا- اأعني تطبيق الكالم على مقت�صى احلال- هو الذي 

ي�صّميه ال�صيخ عبد القاهر بالنظم؛ حيث يقول: النظم تاأّخي معاين النحو فيما بني الكلم 

�صياقها  العبارة  اأّن هذه  الوا�صح  . ومن 
)((

الكالم( لها  ي�صاغ  التي  الأغرا�ص  على ح�صب 

املرحلة الثانية من مراحل القاعدة؛ اإذ ل غياب للمتلّقي فيها، واإمنا حاله مرحلة اأوىل ينبغي 

اأن تكون معروفة، ويكون املقت�صى متاأثراً بها وبحال املتكّلم الذي يريد الإي�صاح اأو التاأكيد 

اأو غري ذلك من املقا�صد واملقامات.

وهذا احل�صور للمبدع واملتلّقي قد يطوى يف حال واحدٍة عاّمٍة هي التي يكون املقت�صى 

 يف باب )امل�صند وامل�صند اإليه( 
ّ
فيها راجعًا اإىل حاٍل هي قواعد النَّحو، فّرع عليها ال�صكاكي

اأحواًل ثالثًا هي: )اتباع ال�صتعمال الوارد( و)الأ�صل( و)الحرتاز عن العبث(.

فاتباع ال�صتعمال الوارد من الأحوال التي تغيب معها اأحوال املبدع واملتلقي، وتوّجه 

اأو  املبدع  عليها مهما كانت حال  معّينة ل ميكن اخلروج  الكالم نحو �صورة خم�صو�صة 

مثاًل،  اإليه  فامل�صند   ،- والنقل  ال�صطالح  يف  اجلاحظ  ذكرها  التي  احلال  �صاأن  املتلّقي- 

 ،)4(
، كاأن يكون م�صدراً نائبًا عن فعله

)((
يحذف عندما يكون )ال�صتعمال وارداً على تركه(

 ،
)5(

{ ومثالـــه قولــه تعــاىل: {

))( دلئل الإعجاز: )5.

))( الإي�صاح، القزويني: 8، وينظر املطّول لل�صعد التفتازاين: )). وتنظر الفكرة يف البالغة والت�صال، 5) فما بعدها.

))( مفتاح العلوم، ال�صكاكي: 66).

: )/9)) فما بعدها.
ّ
)4( ينظر: معاين الّنحو، د. فا�صل ال�ّصامرائي

)5( يو�صف: 8).
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، )على اأحد 
)((

{ وقوله تعاىل:{

العتبارين فيهما، وهو: فاأمري �صرٌب جميل، واأمركم، اأو الذي يطلب منكم اأو طاعتكم 

. ويذكر امل�صند اإليه اإذا كان )الأ�صل( يف امل�صند 
)((

طاعة معروفة، بح�صب تف�صري )املعروفة(

للعدول  مقت�صى  هناك  يكن  مل  )ما  الأ�صل  هو  تقدميه  لأن  يقّدم  اأو   ،
مذكوراً))( كونه  اإليه 

.
)4(

عنه(

وقد يكون ال�صتعمال اأي�صًا حاًل تقت�صي حذف امل�صند، واإىل هذا ي�صري ال�صكاكي يف 

قوله: )واأما احلالة املقت�صية لرتك امل�صند فهي..، وتعّلق برتكه غر�ص: اإما اتباع ال�صتعمال 

كقولهم: �رضبي زيداً قائمًا، واأكرث �رضبي ال�صويق ملتوتًا، واأخطب ما يكون الأمري قائمًا، 

.
)5(

وقولهم: كّل رجٍل و�صيعته، وقولهم: لول زيٌد لكان كذا(

كما اأّن )الحرتاز عن العبث( من الأحوال التي يكون مقت�صاها حذف امل�صند )كما اإذا 

، اإذا حملته 
)6(

{ قلت: خرجت فاإذا زيٌد، وقوله عّز من قائل: {

:
)((

على تقدير: النار �رضٌّ من ذلكم، اأو قوله

اأُْي ُمْ��تَ��ِل��ُفنَ���ْح���ُن ِبَ����ا ع���ْن���َدنَ���ا واأَنْ�������َت ِبَ���ا ِع���ْن���َدَك َرا�����سٍ وال������رَّ

، ول يخفى اأن هذه الأحوال يجُطوى النظر فيها عن املبدع 
)8(

اأي: نحن با عندنا را�صون(

اأو املتلّقي، اأو املوقف الت�صايل جملة، اإذ هي قواعد يف النحو لي�ص ثّمة جماٌل لتجاوزها 

))( النور: )5.

))( مفتاح العلوم، ال�صكاكي: )6).

))( ينظر مفتاح العلوم: 68)، واملطّول للتفتازاين: 69.

)4( ينظر مفتاح العلوم: )9)، واملطّول: )0).

)5( مفتاح العلوم: 05)، 06).

)6( احلج: )).

))( البيت يف كتاب �صيبويه: )/5)، من�صوبًا اإىل قي�ص بن اخلطيم، وهو يف جمهرة اأ�صعار العرب: )/5)6، من�صوبًا اإىل عمرو 

ابن امرئ القي�ص وهو �صوابه، وينظر تخريجه يف زيادات ديوان قي�ص بن اخلطيم، )حت: الأ�صد(: ))).

)8( مفتاح العلوم: 06)، وينظر تلخي�ص املفتاح: 55، واملطّول: 68.
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واإل خرج الكالم على الأدبّية اإىل العبث الذي ل معنى له، ويبقى اأن املبدع قد يتخرّي منها 

اإ�صهامات  النحو  اإىل قواعد  الراجعة  اأو موقف متلقّيه، وللحال  ما يالئم موقفه الت�صايل 

اأخرى لها فاعليتها يف املقت�صيات التي تكون تارًة ف�صاًل وتارًة و�صاًل، طوي ذكرها هنا 

.
)((

طلبًا لالإيجاز

وقد يتقا�صم املخاِطب واملخاَطب الأحوال بال�صويّة مع غ�ّص النظر عن �صائر الأحوال 

املثال: تكون  �صبيل  فعلى  )الف�صل والو�صل(،  النحو، وذلك يف باب  يقت�صيها علم  التي 

تريد  واأنت ل  ال�صابق حكم،  للكالم  يكون  اأن  اأحدهما  نوعني:  للقطع  املقت�صية  )احلالة 

اأن تجُ�رَضَِّكه الثاين يف ذلك، فيجُْقَطع..، وثانيهما: اأن يكون الكالم ال�صابق بفحواه كاملورد 

ل ذلك منزلة الواقع، ويجُْطَلب لهذا الثاين وقوعه جوابًا له، فيقطع عن الكالم  لل�صوؤال؛ فتجَُنزِّ

اإّل  اإليه  ي�صار  ل  الواقع  منزلة  بالفحوى  ال�صوؤال  )وتنزيل  ال�صكاكي:  وي�صيف  ال�صابق(، 

جلهات لطيفة؛ اإما لتنبيه ال�صامع على موقعه، اأو اإغنائه اأن ي�صاأل اأو لئال ي�صمع منه �صيء، اأو 

لئال يقطع كالمه بكالمك، اأو للق�صد اإىل تكثري املعنى بتقليل اللفظ..، واأما احلالة املقت�صية 

لالإبدال فهي اأن يكون الكالم ال�صابق غري واٍف بتمام املراد واإيراده، اأو كغري الوايف واملقام 

مقام اعتناٍء ب�صاأنه..، واأما احلالة املقت�صية لالإي�صاح والتبيني: فهي اأن يكون بالكالم ال�صابق 

))(، فللقطع 
نوعجُ خفاٍء واملقام مقام اإزالة له..، واأما احلالة املقت�صية للتاأكيد والتقرير فظاهرة(

)مبادئ  ي�صمونها  التي  هي  واملخاِطب  املخاَطب  بني  م�صرتكة  مبادئ  اإىل  ترجع  اأحوال 

، اإذ تتعلق املقت�صيات من جهٍة بحال املخاِطب الذي ل يريد اإ�رضاك اجلملة الثانية 
)((

تداولّية(

اإىل اجلواب  فيبادر  ا�صتفهامًا،  املقول  الكالم  اإثارة  باإمكان  يتنّباأ  اأو  الأوىل يف احلكم،  مع 

اإغنائه عن  اأو  قبل ال�صوؤال ل�صمان ال�صتمرار، ومن جهٍة اأخرى بحال املخاطب كتنبيِهِه 

ال�صوؤال، اأو اإ�صكاته عن الكالم ل�صمان ال�صتمرار، وهذا يعني الربط بني القطع )الف�صل، 

))( ينظر تف�صيل هذه الأحوال عند ال�صكاكي: مفتاح العلوم: 06) فما بعدها.

))( مفتاح العلوم، ال�صكاكي: 60)، )6).

))( ينظر: بالغة اخلطاب وعلم الّن�ص، د. �صالح ف�صل: ))، ))) فما بعدها. 
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ال�صتئناف( واملوقف الت�صايل ب�صبب متني.

وهذه  ياغة،  ال�صّ يف  املرعّية  هي  حاله  فتكون  امليدان،  يف  وحيداً  املتلّقي  يكون  وقد 

 منفردًة يف موقف املتلّقي م�صّدقًا اأو مكّذبًا اأو منكراً، 
ّ
احلال تكاد تنح�رض عند ال�صكاكي

 فّنًا قائمًا براأ�صه هو )اعتبارات الإ�صناد اخلربي(، التي عّدها 
ّ
اكي كَّ �ص ال�صَّ ولهذه احلال خ�صّ

مقت�صيات تطلبها حالجُ املتلّقي.

يجُلقى  األقى املتكّلم اجلملة اخلربّية اإىل من هو خايل الذهن عما  : )فاإذا 
ّ
يقول ال�صكاكي

َ طرفاها عنده، وينتق�ص يف ذهنه ا�صتناد اأحدهما اإىل الآخر ثبوتًا اأو انتفاًء، كفى  اإليه لَيْح�رضجُ

يف ذلك النتقا�ص حكمه، ويتمكن مل�صادفته اإياه خاليًا..، فت�صتغني اجلملة عن موؤّكدات 

احلكم..، واإذا األقاها اإىل طالب لها متحرّي طرفاها عنده دون ال�صتناد، فهو منه بني بني..، 

ا�صتح�صن تقوية اخلرب باإدخال الالم يف اجلملة اأو اإن..، واإذا األقاها اإىل حاكٍم فيها بخالفه..، 

.
)((

َب املجَُخاِلفجُ الإنكاَر يف اعتقاده( ا�صتوجب حكمه ليرتّجح تاأكيداً بح�صب ما اأجُ�رْضِ

على اأن هذه القواعد التي تنتهي اإىل املقت�صى لي�صت �صكاًل اإجباريًا على املتكّلم التقّيد 

به؛ بل اإّن م�صاحًة من احلرّية متنح للمبدع فيما �صّماه ال�صكاكي )خروج الكالم على خالف 

مقت�صى الظاهر( الذي مينح املبدع من احلريّة ما ميكنه من اخلروج على كّل تلك ال�صوابط، 

)متى  اإخراٌج  وهو  يتوقع،  ل  با  متلّقيه  يفاجئ  واأن  ينزاحها،  التي  النزياحات  واختيار 

هذا  ولعّل   ،
)((

الأذهان( ون�ّصط  الأ�صماع،  واأّنق  الأنف�ص  ا�صته�ّص  موقعه  الّنّظار  عند  وقع 

الإخراج يجُغّيب كّل الأحوال الظاهرة، لتربز اأحوال خفّية ل يعرفها اإّل »فر�صان هذا الفّن« 

 )اعتبارات خطابّية(، كاأن 
ّ
تتبّدى يف �صياق املوقف الت�صايل؛ تلك التي �صّماها ال�صكاكي

يكون املتلّقي عاملًا باأمر من الأمور لكنه ل يعمل با يعلم، اأو يعمل ب�صّده، فينزاح املبدع 

عن القاعدة بخطابه نحو مقت�صى ل يطابق ظاهرها، واإمنا يخرج عليها، وذلك ل ريب اإن 

))( مفتاح العلوم، ال�صكاكي: 58).

))( مفتاح العلوم، ال�صكاكي: )6).
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وقـع يف خطاب فاإنه ي�صري اإىل معرفة ووعي عميقني من �صاحب الكالم بالنفو�ص الإن�صانّية 

عاّمًة، ومـا تقبل عليه وما تنفر منه، وهذه املعرفة هي معدن النجاح والتمكني كما �صلف، 

نيع باملفلَّق ال�صاحر؛ اإذ قال: )ثّم  ومن ثّم فقد و�صم ال�صكاكي املبدع الذي ي�صنع هذا ال�صّ

اإّنك ترى املفلَّقني ال�ّصحرة يف هذا الفّن ينفثون الكالم ل على مقت�صى الظاهر كثرياً، وذلك 

الذهن عن ذلك  اأحّلوا املحيط بفائدة اجلملة اخلربّية وبالزم فائدتها علمًا حمّل اخلايل  اإذا 

لعتبارات خطابّية، مرجعها تهيله بوجوه خمتلفة، واإن �صئت فعليك بكالم رّب العّزة: 

}

 ،
ّ
ِمي  كيف تد �صدره ي�صف اأهل الكتاب بالعلم على �صبيل التوكيد الَق�صَ

)((
{

.
)((

واآخره ينفيه عنهم(

ومن املالحظ اأّن املتلّقي يبقى دائمًا �صّيد احلا�رضين يف هذه القاعدة؛ لأّن كل الأحوال 

املذكورة والتي مل تذكر واملقت�صيات التي تطلبها تلتقي يف النهاية عنده، وتنتهي اإليه، حتى 

لة اإمنا جاءت ب�صبيل  يف الأحوال التي يبدو اأنه غائب فيها؛ ذلك اأّن القاعدة جمملة ومف�صّ

معرفة القيمة الفنّية للكالم من جهة اقت�صاء املقام له؛ اأي معرفة املقت�صيات التي ت�صتوجبها 

واملكان  املنا�صب  الزمان  يعرف  اأن  عليه  الن�ّص  ف�صاحب   = اأوًل  �صيقال  فيما  الأحوال 

اأي  ذلك؛  غري  اأو  انقبا�صًا  اأو  انب�صاطًا  حاله  الأوىل  جهتني:  من  املتلّقي  وحال  املنا�صب، 

ْرف اللغوّي ال�صائد ومن جهة عرفه  معرفة حاله النف�صّية، والثانية: مراعاة حاله من جهة العجُ

القرن احلادي  �صائداً يف  الع�رضين با كان  امليالدّي  القرن  اأبناء  يجَُكلَّم  اللغوّي اخلا�ص، فال 

، لأّن ترك مراعاة مثل هذا 
ّ
ع�رض مثاًل، ول يجُكلَّم الإن�صان املثّقف كما يكّلم الإن�صان العامي

يفقد الكالم اأثره املن�صود، وقاعدة مقت�صى احلال اإذا طبقت تطبيقًا �صحيحًا من �صاحب 

اإ�صهاٌم بنّيٌ يف التمكني؛ ذلك اأن تخرّي اإحدى حلقات �صل�صلة النزياح  الكالم، كان لها 

يف املفرد اأو املرّكب م�سبوٌط باحلال املثلى للمتلّقي؛ اإذ تكون اأكرث �سيٍء تنا�سبًا مع املقام، 

))( البقرة: )0).

))( مفتاح العلوم، ال�صكاكي: 59)، 60).
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وهذا اأدعى اإىل ا�صتجابة املتلّقي؛ اإذ اإّن ال�صتجابة تكون نتيجة مبا�رضة لتمّكن املعنى على 

نحو من الأنحاء.

وملعرفة مدى رفعة الكالم الذي قيل يف �صوء هذه القاعدة ثانيًا؛ ف�صاأن القاعدة فيما قيل 

واأ�صبح ثابتًا هو اأن يعرف املحّلل اأو الناقد اأو املف�رّض كل هذه املالب�صات يف �صبيل فهم دقيق 

ه، ولهذا كان اهتمام النّقاد بالغًا بعرفة  لأّي ن�ّص، ومدى مراعاة املبدع لها عند اإطالق ن�صّ

)منا�صبة الّن�ص الأدبي( اأو )جّو هذا الن�ص( ملا مل�صوه من اأثٍر لهذه املعرفة يف فهم الن�صو�ص 

فهمًا دقيقًا، وهذا يعني اأن قدرة املتكّلم الفّذة، وارتفاع كالمه يف ميدان احل�صن والقبول 

هو اختيار املبدع للعبارة املالئمة من �صل�صلة النزياح؛ تلك التي تكون مقت�صًى يتنا�صب 

مع احلال؛ اإذ )لكّل من هذه الأنواع حالٌة تقت�صيه، فاإذا طابق ورودها تلك الأحوال وطبق 

كما  ال�صماك(  فيها  يناطح  درجٍة  اإىل  اأربابها  عند  البالغة  من  الكالم  رقى  هناك  ل  امِلْف�صَ

ي�رّضح ال�صكاكي، فماآل الكالم يف احل�صن معرفة املتكّلم حلال املخاَطب، ومدى جناحه يف 

احتواء متلقيه، ومعرفته الدقيقة با يالئمه وينا�صبه يف الزمان واملكان والقول.

وال�صفوة من كّل ما �صلف: اأّن �صابط هذه القاعدة الأهم- ولعّله الأوحد- هو معرفة 

، وهذه الظروف واملالب�صات ترتّد اإىل 
ّ
الظروف واملالب�صات التي يطلق فيها الن�ّص الأدبي

الزمان واملكان وحال املتلّقي، والعرف اللغوّي. وهي ظروف متغرّية غري ثابتة؛ بل اإنها 

تتعّدد بتعّدد املخاطبني، ومن هنا اأخذ على اأ�صحاب هذا التاه ترك الّنظر يف هذا التغرّي؛ 

اأي اإّن �صبط هذه القاعدة عند اأ�صحاب الدرا�صات الفنّية ينظر فيه- غالبًا- اإىل )خماِطب 

وخماَطب( من دون النظر اإىل احتمال تغرّي اإحدى تلك املالب�صات، كالعرف اللغوّي مثاًل، 

واإن كان هذا يلمح ملحًا عندهم، فما يناطح ال�صماك يف وقت اأو مكان اأو عند خماطب اأو 

يف بيئة لغوّية معّينة قد ي�صبح يف احل�صي�ص عند خماطب اآخر يف البيئة اللغوية نف�صها، وما 

هو مده�ص عند اأ�صحاب عرف لغوّي معنّي قد ي�صبح خمفقًا يف بيئة اأخرى يتغرّي فيها هذا 

العرف اللغوّي علّواً اأو ا�صتفاًل وتاأخّراً.
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ِلَم هذا ووجد ن�ّص يتجاوب مع خماَطبيه ويطبق املف�صل عندهم، بزمانهم ومكانهم  فاإذا عجُ

واأعرافهم اللغوّية، ثم تده بعد ذلك متجاوبًا مع متلّقيه وموؤثراً فيه، باقيًا اأثره ما بقي يف 

الدهر بقّية، فذلك هو الإعجاز، وذلك هو القراآن الكرمي؛ اأي اإّن تلك الن�صبّية يف الظروف 

واملالب�صات والأعراف تنتفي وكاأن الدهر كاماًل قد اختزل يف حلظة الإنزال الكرمي، اأو يف 

حلظة قراءة الّن�ص الكرمي يف اأّي زمان اأو مكان.

فالقراآن الكرمي يتعامل مع )خماَطب( من ورائه )متلّق(، وهي زاوية مهّمة جّداً، يكون 

ويكون  وجماعات،  اأفراداً  املخاطبني  حال  لي�صاقب  معجزة،  بدّقة  َتخرّياً  مجُ التنّزل  فيها 

اأو�صع من هذه احلال لي�صمل كّل متلّق، ولي�صري كّل متلّق  املقت�صى والأ�صلوب امل�صتخدم 

مهما كان زمانه ومهما كان مكانه )خماطبًا( يف تفاعل متمّيز بني الن�ّص الكرمي ومتلّقيه، 

وهي الفكرة التي ر�صدها دار�صو علوم القراآن الكرمي ومف�رّضوه؛ اإذ ا�صتعاروا م�صطلحات 

يهم  اأبواب علوم القراآن الكرمي فكان تق�صّ اأثناء مناق�صاتهم لبع�ص  اأهل الفّن وطبقوها يف 

لأدّق الأحوال واملالب�صات التي حّفت نزوله، ملا وجدوا يف ذلك من اأثٍر بنّي يف فهم الن�ّص 

الكرمي واأ�رضار بالغته العالية.

املطلب الثاين- املجال اخلارجّي للقاعدة ومالمه يف الن�ّس القراآيّن الكرمي:

متهيد:

»مطابقة  قاعدة  �صوء  يف  الكرمي  القراآيّن  الن�ّص  درا�صة  �صياق  يف  تجُِلحُّ  اإ�صكالت  ثمة 

ِجَد يف الّن�ّص القراآيّن من جهة  الكالم ملقت�صى احلال«؛ لعّل اأهّمها يكون يف الت�صاوؤل عّما وجُ

التنّزل واخلطاب؛ ودفع الدار�صني اإىل التما�ص تطبيق القاعدة عليه، واخلو�ص يف مثل هذه 

التي عليها جماهري  الكربى  الدرا�صات، والقاعدة  ثم عن جدوى هذه  اأوًل؟  الدرا�صات 

م اأّن يف تتّبع العالقة  العلماء اأّن )العربة بعموم الّلفظ ل بخ�صو�ص ال�صبب( ثانيًا؟ فقد يجُتوهَّ
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الدليل  وتطّلب  ومالب�صاته،  واأوقاته  الكرمي  القراآن  نزول  وكيفيَّات  احلال(  )مقت�صى  بني 

ة، والن�ّص متوّجه اإىل النا�ص جميعًا هدايًة  على مراعاتها- من جهة اأّن هذه املالب�صات خا�صّ

وت�رضيعًا- تناق�صًا وتعار�صًا.

اأن  منه  الأحكام والت�رضيعات  الكرمي وا�صتخال�ص  القراآن  الأ�صل يف فهم  اأّن  ل ريب 

اأم مل ترافقه، وذلك  اأحواٍل بعينها رافقت نزوله  اأو  ٍة،  اأّي ظروٍف خا�صّ يكون جمّرداً عن 

، بيد اأّن ذلك مل مينع علماء القراآن 
)((

ات�صاقًا مع ما قرّره العلماء من )اأّن العربة بعموم الّلفظ(

واملف�رّضين من درا�صة الظروف التي حّفت نزول القراآن الكرمي على اأّنها اأحواٌل اأو مقامات 

اأجُْنِزل القراآن الكرمي مو�صوعًا واأ�صلوبًا متجاوبًا معها؛ فكانت اأ�صاليبه وفنونه ومو�صوعاته 

.
)((

الكرمية مت�صاوقًة معها، ومل يجُ�صتثَن من هذه القاعدة �صوى موا�صع قليلة

وكان الّدافعجُ اإىل ذلك- ف�صاًل عن معرفة احلكمة الباعثة على الت�رضيع، وتي�صري الوقوف 

- اأموراً تخت�صُّ البالغة والأ�صلوب اأهمها اثنان:
)((

على املعنى كاماًل، وغري ذلك من الفوائد

ملمحًا  ي�صيف  �صوئها  يف  القراآيّن  الّن�ّص  ودرا�صة  الأحوال  هذه  معرفة  اأولهما:  اأّن 

معرفة  من دون  بدّقة  لتعرف  تكن  مل  اأ�صلوبّية  ويك�صف عن خ�صائ�ص  بالغّيًا 

املقامات  النزول- مثاًل- وهو عنوان هذه  هذه الأحوال واملقامات، ف�صبب 

))( هي م�صاألٌة اأ�صولّية ذات �صجون، وما ذكره البحث هو الراأي الأذكر، والذي عليه اجلمهور، ينظر املوافقات لل�صاطبي، 

مج)/ج)/94) فما بعدها، ومناهل العرفان )/64) فما بعدها وكالمه اأكرث و�صوحًا واأقرب متناوًل، والقراآن الكرمي 

والدرا�صات الأدبّية د. عرت: )5.

))( مثــال ذلك مــا ذكــره الإمــام الزرك�صــي ناقاًل عــن الإمــام ال�صــافعي، و�صــّماه )دفــع توّهم احل�رض، يف قوله تعاىل: 

} الآية ]الأنعام 45)[: )اإّن الكّفار ملا حّرموا ما اأحّل اهلل، واأحّلوا ما حّرم اهلل، وكانوا على  }

امل�صاّدة واملحاّدة، جاءت الآيات مناق�صة لغر�صهم، فكاأنه قال: ل حالل اإّل ما حرمتموه، ول حرام اإل ما اأحللتموه، 

نازًل منزلة من يقول: ل تاأكل اليوم حالوًة، فنقول: ل اآكل اليوم اإّل احلالوة، والغر�ص امل�صادة ل النفي والإثبات على 

احلقيقة( الربهان يف علوم القراآن: )/)))، 8))، وينظر كالم الإمام ال�صافعي يف: الأم )/)4) فما بعدها، و)/4)) فما 

بعدها، ويف الر�صالة: 06) فما بعدها فقد نقل باملعنى.

))( ينظر الربهان، الّزرك�صي: )/5)) فما بعدها، والقراآن الكرمي والدرا�صات الأدبّية، د. عرت 80، واأ�صباب النزول واأثرها يف 

فهم الّن�صو�ص، د. عماد الّدين الر�صيد: )4.
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واأو�صحها يبنّي حال املخاَطب، وواقعه الذي نزل القراآن ليعاجله، ويبنّي ف�صاًل 

اأو  الواقعة  عن  اأو  املخاَطب  عن  را�ٍص  اأّنه  من جهة  املخاِطب  حاَل  هذا  عن 

�صاخٌط عليهما ومن ثّم حال اخلطاب من جهة اأّنه خطاب من دون اأن ين�صب 

.
)((

اإىل قائله

)املوافقات(،  يف  ال�صاطبي  الإمام  الفائدة  هذه  على  تنّبهوا  الذين  اأهّم          ولعّل 

املقام  اأهمّية معرفة  اإىل  اإذ ي�صري يف غري مو�صٍع  الباب  وكالمه عمدٌة يف هذا 

واأثره يف مقاربة الن�ّص القراآيّن الكرمي، وقد حم�ص ال�صاطبي اأّول مو�صٍع خمتار 

اإذ يقول: )اإّن علم املعاين والبيان الذي  ًة؛  اأ�صباب الّنزول خا�صّ احلديَث عن 

يجُْعَرفجُ به اإعجازجُ َنْظِم القراآن، ف�صاًل عن معرفة مقا�صد كالم العرب؛ اإمنا مداره 

اأو  اخِلَطاِب من جهة نف�ص اخلطاب،  على معرفة مقت�صيات الأحوال: حال 

املخاِطب، اأو املخاَطب، اأو اجلميع؛ اإذ الكالم الواحدجُ يختلف فهمه بح�صب 

حاَلني، وبح�صب خماَطَبني، وبح�صب غري ذلك كال�صتفهام..، وكالأمر..، 

ول يدّل على معناها املراد اإّل الأمور اخلارجة، وعمدتها مقت�صيات الأحوال، 

واإذا فات نقل بع�ص القرائن الداّلة فات فهم الكالم جملًة، اأو فهم �صيٍء منه، 

املهّمات يف  من  فهي  الّنمط،  هذا  من  م�صكل  لكّل  رافعٌة  الأ�صباب  ومعرفةجُ 

ال�ّصبب هو معنى معرفة مقت�صى احلال،  بّد، ومعنى معرفة  بال  الكتاب  فهم 

على  فيه  ال�صاطبي  يقت�رض  فلم  الثاين  املو�صع  واأّما   ،)((
الوجه( هذا  وين�صاأ عن 

جُ  َتْق�رضِ الأ�صباب وحدها  درا�صة  باأن  �صعر  وكاأّنه  النزول،  اأ�صباب  اإىل  الإ�صارة 

هذه الأهمّية على موا�صع من الكتاب العظيم دون �صائره- ومعلوٌم اأّن الذي 

نزل على �صبب ينتظم جزءاً من القراآن الكرمي ول ينتظمه كّله -، فراح يوؤّكد 

الكرمي حقَّ  القراآين  الن�ّص  فهم  النزول وحدها ل تكفي يف  �صبب  اأّن معرفَة 

))( ينظر: القراآن الكرمي والدرا�صات الأدبّية، د. عرت 85، واأ�صباب النزول، د. الر�صيد: )5، 58.

))( املوافقات: مج/)، ج)/58)، ونقل الكالم على طوله لأهمّيته يف هذا املو�صع.
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الفهم، واكتناه مالحمه البالغّية العالية من هذا الوجه كما ينبغي لها، بل ل بّد 

اأن ين�صاف اإىل ذلك معرفة ما هو اأعّم واأ�صمل؛ ذلك هو معرفة اأحوال العرب 

عاّمًة حال التنزيل، وهو ما يو�ّصع الدائرة لتنتظم الن�ّص القراآيّن كاماًل، يقول 

ال�صاطبي: )ومن ذلك- اأي مما هو لزٌم ملن اأراد علم القراآن- معرفةجُ عادات 

ثّم  يكن  مل  واإن  التنزيل،  اأحوالها حالَة  واأفعالها، وجماري  اأقوالها  العرب يف 

به  �صبب خا�ّص، ل بّد ملن اأراد اخلو�ص   يف علم القراآن منه، واإّل وقع يف ال�صُّ

.
)((

والإ�صكالت التي يجُتعّذر اخلروججُ منها اإّل بهذه املعرفة(

         فمعرفة الظروف املحيطة بنزول اآية من الآيات هو �صعٌي اإىل فهم اأعمق لها، 

واكتناه مالمِح بالغِة تعبريها ولي�ص تعار�صًا مع عمومها.

اأدلٍّة  اإىل  ي�صاف  دليٌل  الأمر  هذا  مثل  درا�صة  اأّن  بنزلة-  الأّول  من  وهو  وثانيهما: - 

ل  الذي  وتعاىل؛  تبارك  احلّق  عند  من  نزل  الكرمي  القراآن  اأّن  على  متكاثرة 

ماء، متوّجهًا به اإىل من خلَق من دون  ب عنه �صيء يف الأر�ص ول يف ال�صَّ َيعزجُ

الّنظر اإىل زماٍن اأو مكان؛ ذلك اأّن رعاية مقت�صى حال املخاطبني- اأو املقام 

متالئمًا  جاء  نف�صه  الوقت  يف  لأنه  معجزة،  �صوّيٍة  على  جاء  عاّمًة-  احلا�رض 

الكرمي  فللقراآن   .
)((

القيامة يوم  اإىل  العاملني  حال  مع  واأداوؤه  اأ�صلوبجُه  ومت�صقًا 

مقت�صى حاٍل خا�ص مرتبٌط باملقامات التي حّفت نزوله، وهذا املقت�صى ينبئ 

عن مقت�سى حاٍل اأعمَّ واأ�سمل، مرتبٍط معه ارتباط اخلا�ّس بالعاّم يف الق�سّية 

فاإّن  العاّم هي ب�صبب من معرفِة اخلا�ص، ولذا  اأّن معرفة  َغرَو  الواحدة، ول 

ثنائية )الظرف املخ�صو�ص- الأداء املخ�صو�ص، احلال العام- الأداء العام( هي 

دليٌل على علّو �صاأو القراآن الكرمي يف البالغة اإىل حّد الإعجاز، واإحاطِة قائله 

ومكان،  زمان  كّل  يف  ومقت�صياتها  واأحوالها  الإن�صانّية  الّنفو�ص  بخ�صائ�ص 

))( املوافقات، ال�صاطبي: )/)6).

))( ينظر: القراآن الكرمي والدرا�صات الأدبّية د. عرت: 58.
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فالآيات واإن نزلت را�صمًة اأ�صلوب الدعوة يف تلك البيئات والظروف، فاإّنها 

مل تفقد اأثرها اأ�صلوبًا ومنهاج عمل وطريقًا يف ن�رض الدعوة وتبليغها.

ومن ثّم فقد جنم عن هذا ا�صتعارةجُ مفهوٍم وا�صٍح ومهّم عند اأ�صحاب الدرا�صات الفنّية 

للن�صو�ص الأدبّية هو مفهوم )مطابقة الكالم ملقت�صى احلال(؛ اإذ وجد العلماءجُ يف تطبيقه 

على الّن�ص القراآين الكرمي- يف حدوٍد تليق بجالله ول تنال من قدا�صته ورفعِة مبدعه عّز 

اأّن  هو  واقٍع  من  انطلقت  كثرية،  قراآنّية  اأ�رضار  �صـوئه  يف  تفهــم  متمّيزاً  تف�صــرياً  وجل- 

واحلوادث  الظروف  بح�صب  متباينة  واأزمنٍة  خمتلفة  اأمكنة  يف  منّجمًا  نزل  الكرمي  القراآن 

، وهو 
)((

والنوازل يف ب�صع وع�رضين �صنة، على خالف يف التحديد لي�ص ههنا مو�صع بحثه

ه يف قوله عّز من قائل:  اأمٌر معلوم �رضورًة من واقع احلال، ومما اأ�صار اإليه الن�ّص القراآيّن نف�صجُ

.
)((

{ }

الن�صو�ص  وفرز  التنجيم،  هذا  اأ�رضار  ر�صد  اإىل  الدار�صني  هذا  دفع  فقد  يكن  ومهما 

القراآنية بح�صبها؛ ول �صّيما اأّنه منّزل من عند اأحكم احلاكمني، ول يعقل اأن يكون هذا عبثًا 

واعتباطًا- تعاىل اهلل عن ذلك- فـ)لول اأّن احلكمة الإلهّية اقت�صت نزوله منجمًا بح�صب 

 ومن هنا راحوا يبحثون 
)((

الوقائع لأهبطه اإىل الأر�ص جملًة ك�صائر الكتب املنزلة من قبله(

يف اأدّق التف�صيالت لالأحوال واملالب�صات والأوقات التي نزل فيها الن�ّص القراآين الكرمي 

اأو على وفقها؛ فتوافر له درا�صات تر�صد هذه التف�صيالت مما مل يتوافر لغريه من الن�صو�ص، 

 وغري ذلك، وما نزل 
ّ
 والنهاري والفرا�صي والنومي

ّ
املّكي واملدين، والليلي ثّم  وكان من 

على �صبٍب خم�صو�ص وما نزل ابتداًء، وهي- جملًة- مو�صوعات املبحث الآتي.

الح: 40. ))( ينظر: مباحث يف علوم القراآن، د. �صبحي ال�صّ

))( الإ�رضاء: 06).

))( الإتقان يف علوم القراآن: )/9))، وعزاه اإىل اأبي �صامة املقد�صي. وهو يف املر�صد الوجيز اإىل علوم تتعّلق بالكتاب العزيز، 

اأبو �صامة املقد�صي: 4).
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مالمح �لقاعدة يف �لقر�آن �لكرمي

�أوًل- �ملّكي و�ملديّن:

�صبق  با  مدفوعني  الدنيا  اإىل  الأعلى  املالأ  من  القراآين  الن�ّص  نزول  م�صرية  العلماء  تتّبع 

ذكره؛ من واقِع احلال واكت�صاف احلكمة الباعثة على هذا الواقع، فوجدوا اأوًل اأّن مراحل 

الدعوة الإ�صالمّية، من جهة طبيعتها وتوجهها، تنق�صم اإىل ق�صمني كبريين ميكن ت�صنيف 

ق�صم  مع ظروفهما:  والأ�صلوب  املو�صوع  متجاوبًا يف  نزوله  بح�صب  كّله  القراآيّن  الن�ّص 

كان �صاأنجُ الدعوة الإ�صالمّية وكتابها فيه �صاأَن دعوٍة نا�صئة تريد هدم عقيدة جمتمع م�رضك 

ة، واإحالل اأ�ص�ص عقيدة التوحيد وقيم الإ�صالم يف حمّلها؛ وق�صٍم يخت�ّص  ذي �صماٍت خا�صّ

باإمتام بناء �رضح املجتمع امل�صلم بعد اأن و�صعت اأ�ص�صه ووّطدت اأركانه، واأ�صبح له طبيعة 

واجلغرافيا  التاريخ  يف  امل�رضك  املجتمع  يف  �صائدًة  كانت  التي  الطبيعة  تلك  تباين  جديدة 

حيث  ظروفه؛  بكّل  املّكي  املجتمع  طور  يف  كان  الأّول  الق�صم  اأّن  ولوحظ  والإن�صان، 

كان  الثاين  الق�صم  واأّن  والعادات،  الأخالق  خ�صي�ص  وي�صيع  وال�صتكبار،  ال�رّضك  يغلب 

اأي�صًا؛ حيث ثبتت عقيدة التوحيد وتر�ّصخت، وخل�ص  يف املجتمع املديّن- بكّل ظروفه 

))( هي 
لأ�صحابها جمتمعهم اخلا�ّص -، واأّن الهجرة النبويّة على القول املعتمد عند اجلمهور

الفي�صل بني هذين الق�صمني، ومن ثّم ا�صتق ال�صطالح الذي و�صم به كلٌّ من الق�صمني من 

ا�صم املجتمع فكان )املّكي واملديّن(.

ولعّل املهّم هنا هو املالمح التي مّيزت اأ�صاليب كلٍّ من املّكي واملديّن، وارتباطها بتوجه 

القراآن الكرمي نحو ق�صدها رعايًة ملقت�صى احلال وتاوبًا مع املخاطبني، تلك املالمح التي 

حتّولت هي وغريها اإىل �صوابط يعرف بها ت�صنيف الن�ّص القراآيّن من دون النظر اإىل ظروفه، 

.
)((

وهي ترتّد اإىل ملمح الأ�صلوب امل�صتخدم

))( ينظر: مناهل العرفان يف علوم القراآن، الزرقاين، )/46)، والقراآن الكرمي والدرا�صات الأدبّية، د. عرت، 69.

 واملدين ينقدح اأثرها يف ذهن العامل الذي عانى كتاب اهلل 
ّ
))( هذا وعي باأّن ثّمة خ�صائ�ص اأ�صلوبّية دقيقة يف القراآن املّكي

عّز وجل، في�صهل عليه الرتجيح والت�صعيف، ومن ذلك ما نقله ال�صيوطي يف الإتقان: )/))، عن ابن الَغْر�ص قوله =
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فطبيعة املقام يف طور الدعوة املّكي هي ما اأ�صري اإليه؛ من هدم واإعادة بناء، ول ريب 

يف اأّن الأ�صلوب جاء متجاوبًا مع هذه الطبيعة؛ بح�صب مراد مبدع الن�ّص الكرمي، فجاءت 

اإ�صهاب وتطويل، وكرثت الأق�صام  ور من دوِن  ال�صُّ ور املكّية ق�صرية الآيات، �صغرية  ال�صُّ

والّلغة التي تخاطب يف الإن�صان ح�ّصه لتنفذ اإىل عقله، وكرثت حروف الزجر والّردع مثل 

 للتنويه باإعجاز القراآن واإلقاء القياد له، وجاءت 
)((

)كاّل، و�صاع البتداء باحلروف املقطعة

ال�ّصور املدنّية يف اأكرثها متجاوبًة مع طبيعة الّدعوة وظروفها، فكان الإ�صهاب والتطويل 

وال�رّضح والأحكام، والّلغة احلوارّية الهادئة.

هذا، مع قّلة قليلة من ال�صمات املّكية ظهرت يف املديّن وال�صمات املدنّية ظهرت يف املّكي، 

وهذا الأمرجُ له حكمته، وهي فيما يبدو ل تخرج يف تف�صريها على قاعدة )مقت�صى احلال(.

ثانياً- �أ�سباب �لنزول وفروعها:

اإىل  ه  التوجُّ الكرمي  القراآن  الذين خدموا  الدار�صني  اأذهان  انقدح يف  �صبق،  مما  وبدافع 

ثّمة  اأّن  �صّيما  ول  واملدين،  املّكي  من  اأخ�ّص  هو  ما  �صوء  يف  ال�صمات  تلك  فهم  تطّلب 

الّظروف  ال�صحيحة يف  الروايات  فبحثوا يف مطاوي  القاعدة يف كليهما.  خروجًا على 

ة التي �صبقت نزول اآية من الآيات، اأو رافقتها، لين�صاأ علمان اآخران هما اأخ�ّص من  اخلا�صّ

املّكي واملديّن يف ال�صمول والتق�صيم؛ اأولهما: يتتّبع ما نزل من القراآن الكرمي ب�صبب من 

تف�صيالٍت  ر�صدوا  اأّنهم  وثانيهما:  بعينه،  مقام  اأو  �صوؤال  اأو  الأ�صباب خم�صو�ص كحادثٍة 

اأدّق؛ حّفت نزول القراآن الكرمي يف اأزمنٍة اأو اأمكنة خم�صو�صة، فعّددوا ما نزل يف ال�ّصماء 

يف وما نزل  فر وما نزل يف احل�رض، وما نزل يف ال�صّ وما نزل يف الأر�ص، وما نزل يف ال�صَّ

=   يف �صورة احلديد: )اجلمهور على اأّنها مدنّية، وقال قوٌم: اإنها مّكية، ول خالف اأّن فيها قراآنًا مدنّيًا، لكن ي�صبه �صدرها 

اأن يكون مكّيًا، قلت: الأمر كما قال(.

ربِّ بـ)غالبًا(،  ))( اجلمهور على اأّن كّل �صورة تجُْبَتَداأجُ باحلروف املقّطعة مّكّية ما خال الزهراوين؛ )البقرة واآل عمران(، ولذلك عجُ

ينظر: الزقاين يف مناهل العرفان: )/48) والقراآن الكرمي والدرا�صات الأدبّية، د. عرت: )).
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يف ال�ّصتاء، وما نزل يف اليقظة وما نزل يف النوم، على خالف يف هذا الأخري، وجمعوا 

)منا�صبة  اأو  النزول(  )اأ�صباب  وهي:  واحدة؛  دللتها  متعّددة  عنواناٍت  حتت  كّله  ذلك 

اأجود يف هذا  تبدو  لأنها  الآية(  ة  )ق�صّ ا�صتعمال  منها  واملختار  الآية(،  ة  )ق�صّ اأو  النزول( 

املقام؛ ذلك اأنَّ هذا ال�صطالح اأ�صمل؛ اإذ يطوي حتته اأعّم تق�صيم للقراآن الكرمي اإىل مّكي 

 وغري ذلك، وما نزل على �صبب 
ّ
 وال�صتائي

ّ
ومدين وما هو دون ذلك يف العموم كال�صيفي

خم�صو�ص، فبع�ص ما روي على اأّنه )�صبب نزول( مل يكن �صببًا، كما يفهم من كلمة �صبب؛ 

الن�ّص  اإنزال جنوم من  ثّمَة حكمٌة تلمح يف  اأو مكان، كان  بل هو ظرف حمّدد من زماٍن 

ة الآية( األيق؛ اإذ ت�صري- كما ذكر الدكتور عرت- اإىل  القراآين فيه. اأ�صف اإىل ذلك اأّن )ق�صّ

.
)((

 والفّني الرفيع
ّ
املق�صد الأدبي

ثالثاًً- عنا�رش �ملقام يف �لبيان �لقر�آين:

فهمها-  ميكن  اآنفًا  املذكورة  التق�صيمات  اأّن  يبنّي  القاعدة  م�صطلحات   
)((

ا�صتعارة اإّن 

القراآيّن الكرمي متجاوبًا معها على �صبيل  املقت�صى  اأحواٌل جاء  اأّنها  فجُهمت- على  وهكذا 

اإجماٍل، تف�صيلجُه اأّن اأهّم الأحوال التي تبدو مرعّيًة يف الّن�ص القراآيّن هي: حالجُ املبدع جّل 

ثناوؤه، وحال املو�صوع، وحال املخاطبني وحال املتلقني، وي�صاف اإىل عنا�رض املقام هذه 

خ�صو�صّية الزمان اأو املكان اأو كليهما معًا.

اإىل وقائع  املبدع: فيتمّثل يف مرادات اهلل عّز وجّل؛ وهي مرادات تتحّول  فاأّما حال 

ينزل القراآن الكرمي على وفقها، ومن ثّم ت�صبح الآيات وقائع اأي�صًا، وحاله عّز ثناوؤه حال 

))( ينظر: القراآن الكرمي والدرا�صات الأدبّية: عرت، 58.

))( عرّب بهذه اللفظة لإ�صافة احرتاز؛ وهو اأن درا�صة الّن�ص الكرمي وفق مفهومات القاعدة اإمنا هي على �صبيل التجّوز يف 

القول ل على �صبيل احلتم؛ اإذ اإّن القراآن الكرمي مل يتاأّثر حتمًا بالبيئة ول بالأ�صخا�ص الذين نزل بني ظهرانيهم، ول �صبيل 

ل من املبدع  اإىل القول بحاِل خماطٍب تكون الآيات الكرمية مقت�صيات لها �رضبَة لزب، ولكنها اإن وجدت فهي تف�صّ

وتوّجه منه عّز وجّل رحمًة بعباده.
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الذي له اأن يفعل ما ي�صاء وينّزل ما ي�صاء مطلقًا.

واأّما حال املو�صوع: فيتمّثل يف اأّن م�صمون اخلطاب الرّباين ل يخرج على اأن يكون 

هدايًة وت�رضيعًا واأحكامًا، وهي حاٌل مرعّية يف الن�ّص الكرمي.

ومن املالحظ اأّن احلالني املذكورتني هما احلالن اللتان نزل القراآن الكرمي اأ�صاًل مقت�صًى 

لهما، وهما املقام الأّول الذي يفهم الّن�ص القراآيّن بالنظر اإليه عاّمًة، قبل النظر يف اأّي اأحواٍل 

اأخرى راعاها الّن�ص القراآين من جهة اخلطاب اأو التلّقي.

واأّما حال املخاطبني: فيق�صد بها اأحوال الذين نزل القراآن الكرمي بني ظهرانيهم، وترتّد 

اآنفًا،  النا�ص واملجتمع والدعوة عاّمًة، كما يفهم من كالم ال�صاطبي الذي ذكر  اإىل طبيعة 

ل اإىل عن�رٍض واحٍد من عنا�رض املقام كما وقع يف ظّن الّعالمة الزرقاين عندما رّد ال�صمات 

الأ�صلوبّية للقراآن املّكي واملديّن اإىل عن�رض هو جزء من منظومة املقام ل كّلها، فراح يوؤّكد 

ن  �صَ
اأّن هذه ال�ّصمات جاءت متجاوبًة مع اإمكانات القر�صيني والأن�صار يف الف�صاحة واللَّ

خطابه،  يف  الإيجاز  �صبيل  مّكَة  اأهل  مع  الرّباين[  اخلطاب  ]اأي  )�صلك  يقول:  فح�صب؛ 

ن  ور، لأّنهم كانوا اأهل ف�صاحٍة وَل�صَ حتى جاءت ال�ّصور املّكية ق�صرية الآيات، �صغرية ال�صُّ

املدينة[  اأهل  ]مع  �صبيل الإطناب والتطويل  البيان..، و�صلك  �صناعتهم الكالم، وهمتهم 

.)((
لأّنهم مل يكونوا ي�صاهئون اأهل مّكة يف الأملعّية وطول الباع يف �صاحات الف�صاحة(

ولعّل هذا الراأي- ف�صاًل عّما فيه من التجّني على الأن�صار املدنيني ر�صوان اهلل عليهم؛ 

اإىل املّكّيني،  الباع يف ميدان الكالم على ح�صاب ن�صبتها  اإذ ي�صلب عنهم الأملعّية وطول 

وهو زعٌم يعوزه الدليل ال�رضيح- يجعل احلال املرعّية هي حال املخاطبني وحدهم، من 

دون النظر اإىل املتلقني، ثّم يرّد هذه احلال اإىل �صمٍة واحدٍة من �صمات املخاطب هي املقدرة 

اللغويّة والف�صاحة من دون ال�صمات الأخرى، مع غ�ّص الطرف عن �صائر العنا�رض الأخرى 

التي يكون فيها املخاطب جزءاً من جمموعِة عنا�رض مرعّية، وهو اأمٌر يجُ�صيِّق وا�صعًا.

))( مناهل العرفان: )/55)، 56)، مع ت�رّضف يف العبارة ي�صري.
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واأّما حال املتلّقني: فيق�صد بها حالجُ الذين مل يعاينوا التنزيل، اأو عاينوه وكان اخلطاب 

يف خ�صو�صه متوّجهًا اإىل �صخ�ص معنّي ل اإىل الكّل، كاأن ينزل �صيٌء من القراآن على �صبب 

خم�صو�ص متوّجهًا اإىل �صخ�ص بعينه، فيكون غريه من ال�صحابة الكرام اأو اأهل ال�رضك متلّقني 

بالن�صبة اإليه، من مثل الآيات التي نزلت يف الثالثة الذين خّلفوا يف �صورة التوبة- و�صياأتي 

ذكرها- فهم خماطبون مبا�رضة، وغريهم يعّد متلقيًا ولو كان معاينًا للتنزيل.

وغري خاٍف اأّن هذه احلال تطوي حتتها النا�ص جميعًا ما بقي للقراآن بقّية، وهي حاٌل 

الكرمي  القراآن  اإعجاز  على  قوّي  دليل  �صلفًا  ذكر  كما  رعايتها  اإّن  بل  التنزيل؛  يف  مرعّية 

وم�صدره الرّبايّن، فمقت�صى هذه احلال موجود يف القراآن الكرمي، ويلمح ذلك من اأمرين:

اأولهمـا:  اأّن يف الأ�صلوب القراآين- الذي يبدو متوّجهًا اأ�صاًل اإىل خماطب بعينه، �صواٌء 

لكّل  اإىل عموم هذا اخلطاب  ت�صري  نكتة بالغّية  اأم كان جماعًة-  فرداً  اأكان 

متلّق مهما كان، واأينما وجد، ومتى وجد، وتدّل عليه.

بح�صب  امل�صاحف  يف  ينقل  مل  الكرمي  القراآن  اأّن  الأول-  من  اأعّم  وهو  وثانيهما:- 

امل�صحف،  ترتيب و�صع يف  نزول، والثاين  ترتيب  الأّول  ترتيبان:  له  بل  النزول،  ترتيب 

))(، جاء جمّرداً عن الأ�صباب واملالب�صات، وهو ما در�ص حتت 
وهو توقيفي على اأ�صّح الآراء

عنوان )علم التنا�صب بني الآيات وال�ّصور(.

اًل ورحمًة من منزل اخلطاب تبارك  ومن اجلدير ذكره اأّن هذه الأحوال اإمنا روعيت تف�صّ

وتعاىل؛ اإذ قد تغيب هذه الأحوال ظاهراً وذلك يف حالة واحدة تربز حاًل مرتّكبة من حالني 

هما )حال املبدع، واملو�صوع( يف اآٍن واحد، وهي احلال التي جاَء مقت�صاها خم�صو�صًا يف 

اخلطاب الكرمي، وهو املقت�صى الذي ا�صتاأثر اهلل تبارك وتعاىل بعلمه؛ كاحلروف املقّطعة، 

والآيات املت�صابهات التي هي عند جمهور ال�صلف من علم اهلل الذي ل ميكن اأن يّطلع عليه 

اأحٌد من اخللق، فهي حال مفردة يف الرعاية تغيب معها الأحوال الأخرى املذكورة.

))( ينظر الربهان، الزرك�صي، )/)5).
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وتبقى الإ�صارة اإىل عن�رض توقيت النزول ببعديه الزماين واملكاين، اإذ يربجُز عن�رضاً مهّمًا 

من  العن�رض  هذا  اأهمّية  وتبدو  القراآيّن،  التنّزل  يف  متناهية  بدّقة  وّظف  املقام  عنا�رض  من 

اهلل عنه ويراجع  بن اخلطاب ر�صي  فيه عمر  ي�صـاأل  الذي  احلديــث  النبوّية يف  الإ�صــارة 

 : »يا عمر األ تكفيك اآية ال�صيف التي يف اآخر 
ّ
  يف الكاللة، فيقول له النبي

َّ
النبي

  ل ينطق عن الهوى، ومن 
ّ
، ومن املعلوم ب�رضيح الن�ّص القراآين اأّن النبي

)((
�صورة الن�صاء؟«

ثّم فاإّن يف الإمكان عّد هذا التنويه بتوقيت نزول الآية الكرمية اإ�صارًة اإىل اأهمّية هذا العن�رض، 

ولعّل العلماء فهموا هذا فتتبعوا بالروايات ال�صحيحة اأوقات التنزيل من �صيف و�صتاء وليٍل 

الباحث الطالع عليه  الدقائق- فيما و�صع  اأّنهم مل يوّظفوا هذه  بيد  ونهار، وغري ذلك، 

م يف املّكي واملدين واأ�صباب النزول،  من م�صنفاتهم- يف �صوء قاعدة مقت�صى احلال، ِفْعَلهجُ

ويبدو اأنهم عّدوه مت�صّمنًا يف �صبب النزول وتابعًا له يف الأهمّية، فلم تاأت اإ�صارة �رضيحٌة 

اإىل هذا العن�رض واأثره يف متكني الّن�ص القراآين.

توؤّكد  بالقاعدة  لة  مّت�صّ مالمح  عن  يك�صف  القراآين  البيان  يف  العن�رض  هذا  تتّبع  ولعّل 

اأحيانًا دلياًل عملّيًا على الّن�ص،  اإذ يكون التوقيت  ا�صتثمار هذا العن�رض يف البيان القراآين؛ 

ح امل�صاعدة على تلّقي املعلومة  بية بو�صائل الإي�صاح وال�رضَّ اأ�صبه با ي�صّمى اليوم يف علوم الرتَّ

الت�صويق واملفاجاأة  اأثٍر من جهة  اأحيانًا ذا  كر طرٌف منها يف هذا البحث، ويكون  وقد ذجُ

التي حت�صل عند تاأخري نزول الّن�ص عن الواقعة وتنزيله يف وقت ل يجَُتوقَّع فيه النُّزول، وذلك 

كاآيات �صورة التوبة و�صياأتي ذكرها بعد قليل.

ومهما يكن من اأمر فاإّن مقاربة ن�صو�ص قراآنّية كرميٍة يف �صوء ما �صلف ذكره يكون بيانًا 

ًا مكّيًا نزل على �صبب خم�صو�ص اأوًل،  لكّل الطروحات التي طرحت، ويدر�ص البحث ن�صّ

ًا مدنّيًا نزل على �صبب خم�صو�ص ثانيًا، ثم ينتقل اإىل ن�صو�ص خمتلفة نزلت يف اأوقات  ثم ن�صّ

واأماكن خم�صو�صة.

))( احلديث يف �صحيح م�صلم، كتاب الفرائ�ص، باب: مرياث الكاللة، رقم: 5)0).
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ر�بعاً – در��سة ن�ّص مّكي:

}  :
)((

وتعاىل تبارك  احلّق  يقـول 

.{

ال�ّصمات  على  جاء  وقد  خالف،  بال   
ّ
مّكي ن�ّص  ال�صحى(  )�صورة  املــدرو�ص  النــ�ص 

والّلغة  الأق�صام،  وغلبة  الآيات،  وق�رض  ال�ّصورة،  ق�رض  من  املّكية  الّن�صو�ص  على  الغالبة 

ة الآيات( ت�صري اإىل اأن الوحي اأبطاأ اأيامًا على  احل�صّية. والروايات ال�صحيحة التي نقلت )ق�صّ

النبي  حتى �صّق عليه ذلك، فنزلت الآيات، ونختار من تلك الروايات ما رواه الإمام 

  البخاري يف �صحيحه: )عن جندب بن �صفيان ر�صي اهلل عنه قال: ا�صتكى ر�صول اهلل

فلم يقم ليلتني اأو ثالثًا، فجاءت امراأة فقالت: يا حمّمد! اإيّن لأرجو اأن يكون �صيطانك قد 

.
)((

} الآيات( تركك، فلم اأره قربك منذ ليلتني اأو ثالثًا، فاأنزل اهلل عّز وجل:{

وجه  على  ومعايَن  األفاظًا  الكرمية  لالآيات  وتف�صري  �رضح  موقف  هنا  املوقف  ولي�ص 

الكرمي  الّن�س  ارتباط  تبنّي  الكرمية  الآيات  املالحظ يف  بع�س  على  تنبيه  هو  بل  التف�سيل؛ 

باأ�صباب النزول واأحوال املخاطبني من وجه، وخروجه من خ�صو�ص ال�ّصبب والأحوال 

اإىل عموم اخلطاب لالأمة جميعها من وجه اآخر، ومدى الت�صاق املعجز بني مراعاة خطاب 

اخلا�ّص وخطاب العموم.

ة جاءت يف حال ت�صايق املخاَطب »النبي « ملا كان  والآيات كما اأو�صحت الق�صّ

من اإبطاء الوحي ليلتني اأو ثالثًا، ول �صّيما اأن هذا الإبطاء �صاع وعرف حتى علمت به هذه 

املراأة امل�رضكة التي جاءت اإىل النبي  لِمَزًة غامزة وقالت ما قالته؛ ولنا اأن نت�صّور الكرب 

 ، واحلزن الذي اأملّ به عند ذلك، وهو ب�رضٌ من الب�رض م�صت�صعف يف 
ّ
الذي اأ�صاب النبي

))( �صورة ال�صحى: )-8.

))( احلديث يف البخاري: كتاب التف�صري، باب تف�صري �صورة ال�صحى، رقم: )466، )/85)).
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قومه ل نا�رض له ول م�صلٍّ �صوى اإمياٍن عميٍق برعاية اهلل له، واآيات تنزل عليه »لتثّبت فوؤاده« 

وتقّوي ثقته بن�رض اهلل.

حال  وهي  ؛ 
ّ
النبي حال  اأولها:  متعّددة؛  اأحوال  اإىل  ي�صري  ة«  »الق�صّ يف  العام  فاجلّو 

اأتباعه؛ التي هي تبٌع حلاله؛ وثالثها  املكروب الذي يلتم�ص الفرج ويطلبه؛ وثانيها: حال 

حال امل�رضكني التي مّثلتها تلك املراأة وهي حال ال�صامت املعّر�ص الذي بلغ ال�رّضور عنده 

ذروته، اأ�صف اإىل ذلك عن�رض التوقيت، فعندما يت�صاعد هذا التعري�ص وي�صيع الأمر، ويبلغ 

من نف�ص النبي عليه ال�صالم ما بلغ، ياأتي الن�ّص الكرمي مفاجاأًة �صاّرة ليمّكن يف نف�صه ونفو�ص 

اأتباعه واأمته من بعده معنًى جلياًل هو اأّن اهلل عّز وجّل ل يخذل عباده ال�صابرين ول يتخّلى 

عنهم، بو�صاطة هذا النظم الكرمي املعجز الذي راعى تلك الأحوال املذكورة، وراعى اإىل 

جانب ذلك حال اأّمٍة عري�صٍة يف الزمان واملكان.

والراأيجُ  حم�صو�ص،  هو  با  بالق�صم  بدوؤها  الكرمية،  الآيات  يف  النتباه  يلفت  ما  واأّول 

))(، واأّنه تدليٌل 
الأذكر عند املف�رّضين اأّن هذا الق�صم يكون حاماًل ملعنى التعظيم للمق�صم به

وتوطئة اإىل بيان ما بعده.

الظهور والو�صوح احل�ّصي  تعيينه- يدل على  املف�رّضون يف  وال�صحى- مهما اختلف 

، وتلفت هذه الدللة لل�صحى، والليل، 
)((

واملعنوّي، كما يدّل الليل على الفتور وال�صكون

واملقابلة احلا�صلة بينهما يف النظم الكرمي اإىل احلالني اللتني كانتا عند النبي  قبل نزول 

ال�صورة وبعده، فهذا النقطاع مل يكن اإّل نامو�صًا طبيعّيًا حلكم اإلهّية يعلمها اهلل، وهو اأ�صبه 

بتعاقب الليل والّنهار املح�صو�صان، وهو امللحظ الذي نّوه به الفخر الرازي، اإذ يقول: )كاأّنه 

تعاىل يقول: الزمان �صاعة ف�صاعة، �صاعة ليٍل و�صاعة نهار، ثم يزداد؛ فمّرة تزداد �صاعات 

الّليل وتنق�ص �صاعات الّنهار، ومرة بالعك�ص، فال تكون الزيادة لهوى ول النق�صان لقلى؛ 

))( ينظر: التبيان يف اأق�صام القراآن، ابن القّيم: 5.

))( ينظر: الك�ّصاف، الزخم�رضي: 54/4)، والتف�صري الكبري، الفخر الرازي: مج6)، ج))، �ص 89)، والتف�صري البياين للقراآن 

الكرمي، بنت ال�صاطئ: )/9)، وعلى طريق التف�صري البيايّن، د. فا�صل ال�ّصامّرائي: )/0)).
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بل للحكمة. كذا الر�صالة واإنزال الوحي بح�صب امل�صالح؛ فمّرة اإنزاٌل ومّرة حب�ص، فال 

.
)((

كان الإنزال عن هّوى ول كان احلب�ص عن ِقلًى(

باآيتني  )اأق�صم  يقول:  اإذ  و�صوحًا؛  اأكرث  لكنها  القيم،  ابن  عند  كانت  ذاتها  والفكرة 

عظيمتني من اآياته داّلتني على ربوبّيته، وهما الليل والّنهار..، فتاأّمل مطابقة هذا الَق�صم، 

حى الذي يوايف بعد ظالم الّليل، للمق�صم عليه، وهو نور الوحي الذي وافاه  وهو نور ال�صّ

.
)((

بعد احتبا�صه(

وت�صيف الدكتورة عائ�صة عبد الرحمن مالحظة اأخرى على دللة هذا الق�صم؛ وهي 

)اأّن الواو يف هذا الأ�صلوب ت�صري اإ�صارًة قوّية اإىل ح�صّيات مدركة لي�صت مو�صع غرابة اأو 

.
)((

 ل يدرك باحل�ّص(
ّ
جدل، تدلياًل وتوطئة اإىل بيان اأمٍر معنوّي اأو غيِبي

حى على  وللناظر يف الآيات الكرمية اأن ي�صــيف هنا اأمراً اآخر؛ وهو تقدمي ِذكــر ال�صّ

ذكــر الّليل يف ال�صــياق الكرمي، وما فيــه من اإ�صــارات معنويّة اإىل تقــّدم رحمــة اهلل على 

رها  غ�صبه، ونور وحيه على ظلمة الحتبا�ص، ولنا اأن نت�صّور ما يف تقدمي ال�صحى وت�صدُّ

 عندها من اأثٍر متَّ�صق وحال املخاَطب، عندما 
)4(

لالآيات مع الوقف )احل�صن( اأو )الكايف(

التي  والطماأنينة  الراحــة  ومــدى  وقلبــه،     
ّ
النبي �صــمع  الكرمي  البيان  هــذا  لم�ص 

))( التف�صري الكبري: املو�صع ال�صالف.

))( التبيان يف اأق�صام القراآن، ابن القيم: )4، 44.

))( التف�صري البياين، بنت ال�صاطئ: )/5).

)4( الوقف احل�صن: ما يح�صن الوقوف عليه، ول يح�صن البتداء با بعده؛ اإذ كثرياً ما يكون املو�صع اآيًة تاّمًة متعّلقة با بعدها 

  كان اإذا قراأ قطع قراءته يقول: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول:
ّ
وهو �صّنة؛ ملا ثبت اأّن النبي

احلمد هلل رب العاملني، ثم يقف، واحلديث اأ�صل معتمد يف الوقف على روؤو�ص الآي، بت�رّضف من: الأ�صموين؛ اأحمد   

ابن حمّمد ابن عبد الكرمي يف منار الهدى يف بيان الوقف والبتدا /8)/.

جهة  من  به  متعلق  بعده  الذي  اأّن  غري  بعده،  با  والبتداء  اأي�صًا،  عليه  الوقوف  يح�صن  الذي  هو  الكايف:  والوقف   

املعنى دون الّلفظ، بت�رّضف من: الداين؛ اأبو عمرو عثمان بن �صعيد يف املكتفى يف الوقف والبتدا يف كتاب اهلل )حت: 

املرع�صلي( /)4)/، والعالقة بينهما عموم وخ�صو�ص من وجه، ولذا ميكن اأن يكون الوقف يف الآية )ح�صنًا( اأو )كافيًا( 

واهلل اأعلم.
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العيان يف  اأمام  يجريان  طبيعّيان  اأمــران  والليـل  حـى  ال�صُّ اأّن  وامللحــوظ  نف�صه،  داخلت 

اأمته كّلها بخطابه، وذي  فاإمنا تخاطب  اإذا خوطب    الدنيا، والنبي  اأيام  يـوٍم مـن  كّل 

اخلطاب  اإىل عموم  والأداء  ال�ّصبب  من خ�صو�ص  الكرمية  الآيات  اإىل خروج  اإ�صارة  اأّول 

لالأّمة جميعها، وتزداد اإرادة هذا العموم و�صوحًا يف الآية التالية، وهي قوله عّز من قائل: 

} من عموم لفت نظر  }، وما يف حذف �صمري اخلطاب من { }

ظهور  ي�صّوغه  لفظي  اخت�صار  هذا  اأّن  اإىل  جلُّهم  ليذهب  عنده؛  طوياًل  فوقفوا  املف�رضين 

كان  اإمنا  املحذوف  اأن  اأو  خم�رضي وغريهما،  والزَّ ربّي  الطَّ عند  ال�صاأن  هو  املحذوف كما 

، ولعّل هذين املذهبني بعيدان يف الّنظر؛ اإذ اإّن قيام البيان القراآين 
)((

ملح�ص رعاية الفا�صلة

كما ذكرت الدكتور عائ�صة عبد الرحمن )على اعتبار لفظي حم�ص غري مقبول يف الّنظر، 

. وهذا املقت�صى البالغي يكمن 
)((

، يقّويه الأداء الّلفظي(
ّ
واإمنا احلذف ملقت�صى معنوّي بالغي

يف اأثناء اأمرين متداخلني يف الفهم يوؤّديان اإىل ما �صلف ذكره من تداخل الأحوال املرعّية 

 ، وظهور التوّجه اإىل رعايتها يف املقت�صى، واأولهما: يجُراعى فيه خ�صو�ص حال النبي

قبله  ما  لدللة  اأّن احلذف  تقول: )ويبقى  اإذ  الّرحمن؛  الدكتورة عائ�صة عبد  اختيار  وهو 

على املحذوف، وتقت�صيه ح�صا�صية معنوّيٌة مرهفٌة بالغةجُ الّدقة يف الّلطف والإينا�ص؛ وهي 

متا�صي خطابه تعاىل حلبيبه امل�صطفى  يف مقام الإينا�ص: )ما قالك( ملا يف الِقلى من الّطرد 

والإبعاد و�صّدة البغ�ص، واأّما التوديع فال �صيء فيه من ذلك بل لعّل احل�ّص اللغوّي فيه يوؤذن 

.
)((

ره، مع رجاء العودة والّلقاء( بالفراق على كجُ

متلّق  اإىل  املخاطب  يتحّول  اإذ  اخلطاب؛  اإىل عموم  الإ�صارة  فيه  فرتاعى  ثانيهما:  واأما 

 ، ولذلك حذف 
ّ
اأفراد الأّمة امل�صلمة، التي اختزلت يف �صخ�ص النبي اأّي فرد من  هو 

  ول اأحداً من اأّمته نهج نهجه وم�صى 
َّ
ال�صمري لينّبه على اأّن اهلل عّز وجّل غري قاٍل ل النبي

))( ينظر التف�صري الكبري، الفخر الّرازي: مج 6)/ج))/90).

))( التف�صري البياين، بنت ال�صاطئ: )/5).

))( التف�صري البياين، بنت ال�صاطئ: )/5).
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طاه، وهو الأمر الذي عّده الفخر الرازي وجهًا من ثالثة وجوه تف�رّض حذف كاف  على خجُ

اأّنه ما قالك ول قال اأحداً من اأ�صحابك ول  اخلطاب من الآية؛ يقول: )وفائدة الإطالق 

لي�ص  ولعّل هذا   ،
)((

اأحب«( »املرء مع من  لقوله:  تقريراً  ال�صاعة  قيام  اإىل  اأحّبك  مّما  اأحداً 

؛ 
)((

 كما ذكرت الدكتورة عبد الّرحمن
ّ
يح يف خطاب النبي تو�صعًا ل يعطيه ال�صياق ال�رضّ

  
ّ
بل هو مالحظة دقيقة تت�صق وخطاَب احلّق تبارك وتعاىل لالأّمة من وراء خطاب النبي

وال�صياق ل ياأباه.

عند  مّرات  ثالث  الكرمية  ال�صورة  يف  تكرر  نف�صه  احلذف  اأّن  الراأي  هذا  يقّوي  ومما 

اأ�صار  التي  الإطالق  قاعدة  )اآوى( و)هدى( و)اأغنى(، وهي بح�صب  قائل:  قوله عّز من 

اإليها الفخر الرازي حتتمل من وجه قوّي: اآواك واآوى بر�صالتك �صعاف اأمتك واأيتامهم، 

.
)((

وهداك وهدى بك اأمتك، وهدى باأمتك �صائر الأمم، واأغناك واأغنى بك اأّمتك

ولعّل �صّدة و�صوح هذا الأمر- اأي عموم اخلطاب يف هذه ال�صورة الكرمية، واإن خوطب 

  باأخ�ّص �صمري وهو الكاف- يظهر عند الإمام الرازي يف ت�صاوؤله عن العدول 
ّ
بها النبي

 { } تعاىل:  قوله  عند  ال�صورة  يف 

عن )خري لكم( و)ل�صوف يعطيكم(، وهو الأمر الذي راأى اأّن ال�صياق يحتمله ويطلبه.

اأّنه  فلو  له،  �رّضاً  الآخرة  كانت  من  جماعته  يف  كان  )لأّنه  بقوله:  الأّول  عن  واأجاب 

 .
)4(

�ص املطيعني بالذكر لفتجُ�صح املذنبون واملنافقون( �صبحانه عمم لكان كذبًا، ولو خ�صّ

واأجاب عن املو�صع الثاين بقوله: )اجلواب لوجوه؛ اأولها: اأّنه املق�صود وهم اأتباع، والثانية: 

.
)5(

اأين اإذا اأكرمت اأ�صحابك فذاك يف احلقيقة اإكرام لك(

))( التف�صري الكبري، الفخر الرازي: مج6)، ج0)/90).

))( ينظر: التف�صري البياين، بنت ال�صاطئ: )/6).

اأّن الأ�صتاذة اجلليلة عائ�صة عبد الرحمن ترّد على الإمام الرازي هذا  ))( ينظر: الرازي، املو�صع ال�صالف، ومن الطريف 

الزعم- كما �صلف و�صيكًا- وتثبته يف هذا املو�صع من ال�صورة الكرمية؛ ينظر التف�صري البياين: )/)5.

)4( التف�صري الكبري: مج6)، ج0)، �ص )9).

)5( التف�صري الكبري: مج6)، ج0)،  �ص )9).
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(((

وبذا ميكن القول: عندما يكون ثمة خ�صو�ٌص يف ال�صبب، وياأتي النظم الكرمي مراعيًا 

للحال التي يظهرها ال�ّصبب على وجه من وجوه اخلطاب، فاإنه ل بّد اأن ياأتي يف ال�ّصياق 

اأو  الآنفة،  ال�صحى  �صورة  بقرينة �رضيحة كما يف  اإّما  اخلطاب  اإىل عموم  ي�صري  ما  الكرمي 

بقرينة تفهم من ال�ّصياق من خالل ا�صتعمال اأ�صلوٍب بعينه، وذلك اأكرث خفاًء ودّقًة، كما يف 

الآيات التي نزلت يف �رضقة الدرع من بيت اأحد اليهود وهو الن�ص الآتي.

خام�ساً – در��سة ن�ّص مديّن:

يقول احلّق تبارك وتعاىل:

}  

.
)((

{

�صمات  اإجماعًا، وهي حتمل  املديّن  القراآن  مــن  الن�صــاء، وهــي  �صــورة  مــن  الآيات 

وا�صحة يف  تظهر  مكية  �صمة  ثمة  اأّن  بيد  واإطناب،  و�صــرح  طــوٍل  مــن  املديّن  القــراآن 

»ق�صة  تبّينه  ما  وهذا  املقام،  اقت�صاها  الّلفظي،  الأداء  يف  والقّوة  ال�صّدة  َمة  �صِ هي  الآيات 

))( الن�صاء: من الآية /05)/ حتى الآية /)))/.
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الّنعمان ر�صي اهلل عنه يف   من حديث قتادة بن 
)((

اأخرجها الرتمذيُّ وغريه التي  الآيات« 

م�رضبٍة  على  عدا  اأبريق«  »بنو  لهم  يقال  بيت  اأهل  من  رجاًل  اأّن  اإيجازه:  طويل  حديث 

لرفاعة بن زيد عّم قتادة بن النعمان فيها �صالح ودرع و�صيف، واأخذ طعامًا من بيته، وملّا 

حت�ص�ص القوم اخلرب اتهموا بني اأبريق بذلك، فلّما اأخربوهم بالأمر قال بنو اأبريق: واهلل ما 

نرى �صاحبكم اإّل لبيد بن �صهل، وكان رجاًل فيه �صالح واإ�صالم، فلّما علم بالأمر قال: 

الّدار حّتى مل  اأهل  اأو لتبينّن هذه ال�رّضقة، ف�صاألوا  ْم هذا ال�صيف  َليجَُخاِلَطنَّكجُ اأ�رضق! واهلل  اأنا 

ي�صّكوا يف اأّن بني اأبريق اأ�صحابها، فاأراد قتادة رفع الأمر اإىل النبي ، فلّما علم بنو اأبريق 

بذلك اأتوا النبي  فقالوا: يا ر�صول اهلل اإّن قتادة بن النعمان وعّمه عمدا اإىل اأهل بيت مّنا 

 فقال له 
ّ
اأهل اإ�صالم و�صالح يرمونهم بال�رّضقة من غري بّينة ول َثَبت، وعندها اأتى قتادة النبي

 : »عمدت اإىل اأهل بيت ذكر منهم اإ�صالم و�صالح ترميهم بال�رّضقة على غري َثَبٍت 
ّ
النبي

ول بّينة«. قال: فرجعت وَلَوِددت اأيّن خرجت من بع�ص مايل ومل اأكّلم ر�صول اهلل يف ذلك، 

فلم نلبث حتى نزل القراآن، وذكر الآيات الكرمية.

مب�رّضاً؛  لّينًا  هّينًا  ال�صحى جاء  �صورة  الكرمي يف  اخلطاب  اأّن  النتباه  يثري  ما  اأهّم  ولعّل 

فجاء على وفق حال املخاَطب على ح�صاب حال طبيعة الدعوة التي كان مقت�صاها الغالب 

ال�صّدة ظاهراً، فكان من هذه الناحية »خروجًا على خالف مقت�صى الظاهر«، اإن �صحت 

ال�صتعارة. واأّن اخلطاب هنا جاء اأي�صًا »خروجًا على خالف مقت�صى الظاهر« من الزاوية 

نف�صها، فهو يخالف القراآن املديّن من جهة ال�صّدة وال�رضامة يف اخلطاب مع مراعاة �صائر 

الن�ّص  يخاطب  فكيف  فيه،  هوادة  ل  الأ�صلوب  حادُّ  اللهجة  �صديد  فاخلطاب  الأحوال، 

  يف مو�صعني مّرًة باأعذب اأ�صلوب واأ�صل�صه، ومرًة باأعنفه واأ�صّده!؟. ويف 
ّ
القراآينُّ النبي

كال املو�صعني كاف اخلطاب ونون العظمة؟!.

لمي، )حت: �صاكر واآخرين(، برقم: 6)0) كتاب الّتف�صري، باب )ومن  ))( احلديث بطوله يف �صنن الرتمذّي، حمّمد بن عي�صى ال�صُّ

الّن�صاء، 44/5)(، وقال: حديث غريب، وتف�صري الطربي؛ حممد بن جرير، ب�صنده )/))5)-))5)، وامل�صتدرك  �صورة 

على ال�صحيحني، حمّمد بن عبد اهلل الني�صابوري، كتاب احلدود، )حكاية �رضقة متاع رفاعة، �رضقة بني اأبريق، 85/4)( 

مع خالٍف يف الّلفظ و�صّححه.
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ل ريب يف اأن معرفة ذلك والتاأّثر به ل يتاأّتى اإّل بعد معرفة )ق�صة الآيات( التي حتّدد 

ّيب حل�صاب عن�رض اآخر هو اأهّم منه واألبق  املقام وعنا�رضه، واأّي عن�رض من هذه العنا�رض غجُ

بالرعاية.

وقد بّينت »ق�صة الآيات« اأربعة اأطراف متّثل اأهّم عنا�رض املقام تناولتهم الآيات وعاجلت 

ملّفقة  ق�صّية  يف  القا�صي  الب�رض  حال  وحاله   ،  
ّ
النبي اأولهم:  وكان  منهم؛  طرف  كّل 

معكو�صِة الدلئل.

وثانيهم: ال�صارق، وحاله حال املحتال الذي اأفلح يف التخّفي، ولكن عن اأعني النا�ص 

فح�صب.

، وحاله حال املدهو�ص الذي ينتظر الفرج والرباءة.
)((

وثالثهم: املّتهم بالباطل

ورابعهم: املدافعون عن ال�صارق بالباطل.

وخام�صهم و�صاد�صهم:- ولعلهما الأهّم والأظهر- حال املبدع تبارك وتعاىل؛ الذي 

يعلم احلقيقة ويعلم دقائق التزوير الذي ح�صل، ويعلم دخائل الّنفو�ص، وما �صيعقبه هذا لو 

الدعوة  بناء �رضحها، وحال طبيعة  الدعوة الإ�صالمّية يف طور  مّت ل�صاحبه من خطٍر على 

املّكي،  مما كان يف طورها  عليها  اأ�صّد خطراً  هو  نحواً  املوقفجُ  بها هذا  اإذ نحى  نف�صها، 

فالدعوة هنا مهّددة من داخلها، وهو اأدهى من اخلطر الذي يعقبه التهديد اخلارجي اإذ الطور 

فال�رضامة  تف�ّصيه،  قبل  املر�ص  اأ�صــباب  يقطـع  ا�صــتدعى مقت�صًى حازمًا  مّكي، وكّل هذا 

والّلغــة ال�صديدة كانــت وا�صحًة من اأّول كلمة فــي الآيات الكرمية؛ ذلك اأن البيان القراآيّن 

}، وتكّرر و�صف اخليانة وتوبيخ املنافقني فــي  اأولها { عرّب بنــون التعظيــم يف 

 { }  لهجــــة معاتبـــــة قوّيـــة يخاطـــب بهـــا امل�صطفـــى

ولعّل   .{ و{  { و{

   
ّ
فالنبي اخلطاب،  عموم  اإىل  ال�ّصبب  خ�صو�ص  من  الأّول  اخلروج  هو  املو�صع  هذا 

))( هما لبيد بن �صهل ثم زيد بن ال�صمني اليهودّي.
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مع�صوم، ول ميلك يف موقف الق�صاء اإّل اأن يت�رضف با متليه البّينة وال�صهادات، فاخلطاب 

ًة، وهو اأمٌر ي�صي به الّنظم الكرمي، فهو من جهة    خا�صّ
ّ
كان لكّل قا�ٍص يق�صي؛ ل للنبي

.
)((

خ�صو�صيته ل يعدو باب »ح�صنات الأبرار �صيئات املقربني«، كما يذكر الفخر الرازي

املنافقني، وت�صعيداً  اأولئك  الكرمي ك�صــــفًا جلوانب جناية  اإّن يف هــذا اخلطـــاب  ثم 

بامل�صارع  تعبري  يف  اأنف�صهم(  )يختانون  ثانيًا  وهم  )خائنون(  اأوًل  فهم  الك�صف،  لهذا 

علــى �صيغة املفاعلــة التي فيها من املبالغــة التي تقع يف نف�ص املتلّقي ما فيها )يختانون( 

فـــي  ويجُفرطون  اخليانـــة  يف  ينغم�صون  اإنهم  بل  بذلك  يكتفــون  ل  وهم   ،
)((

)خّوان(

داً  موؤكَّ عنــه  رّب  عجُ الـــذي  وتعاىل  تبارك  احلـــّق  بغ�ص  اإىل  اأّدى  مما  الإثم،  فــي  الإمعـــان 

}، فكيف يجُداَفعجُ عن مثل هوؤلء وهم لبيقون بحرٍب  بـ»اإّن« {

من اهلل ور�صوله واملوؤمنني ل دفاٍع وحماماة.

املقام،  عنا�رض  اأطراف  من  الثاين  الطرف  ف�صح  اإىل  القراآين  البيان  ينتقـل  ثّم  ومــن 

ت�صـنيع  فيــه  ت�صوير  يف  اجلاين  هم  ل�صّ لتربئة  اخلفاء  يف  ميكرون  الذين  املنافقون  وهــم 

وهو   ،{ } كثري 

ويقني،  عقل  قليلي  مبا�رضة  لغٍة  يف  الكرمي  النظم  فيه  ي�صّورهم  الزراية  اإىل  يدعو  موقف 

ي�صتخفــون ممــن هــو بــا يعلمــون ويعملون حميط، ويعود البيان القراآين ليعّمم اخلطاب 

ًا بل هو عامٌّ يف كّل وكيل مهما  }؛ فنفي الوكالة هنا لي�ص خا�صّ }

كان عن اأّي منافق يف كّل زمان ومكان، لأّن ذلك لن يدفع عنهم ق�صّية عذاب الآخرة.

ثم يبلغ البيان منتهى العموم ليقّرر املبادئ الكلّية التي يعامل بها احلّق عّز وجّل عباده 

جميعًا اإىل يوم القيامة، وميلك العباد اأن يعامل بع�صهم بع�صًا بها اإىل يوم القيامة: {

))( التف�صري الكبري، الّرازي: مج6، ج))/8)، وقد ذكر مثل هذه امل�صاألة قبل الفخر ال�رضيف املرت�صى )ت 6)4( يف اأماليه 

)حت: اإبراهيم(: )/99)، 400.

))( ينظر تعليق الزخم�رضي على ال�صيغة يف الك�صاف: )/)55.
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 ،{

ثالثة تقريرات وثالثة نوامي�ص هي احلاكمة: التبعة فردّية واجلزاء فردّي، ول خطيئة موروثة 

يك�صب  من  فاإّن  هذا  على  الأمر  دام  وما  املظلوم،  ت�رّض  ل  الباطلة  والتهمة  الإ�صالم،  يف 

اخلطيئة ثم يرمي بها الربيء فقد اأتى ببهتان، وهذا البهتان ي�صبح يف الآية الكرمية حماًل 

يحمل على طريقة التج�صيم احل�ّصي الفّني الذي يظهر املعنى ويوؤّكده، ويزيده تاأكيداً يف 

الّنظم الكرمي زيادة الألف والتاء يف )احتمل(.

فق�صة الآيات بّينت لنا الأحوال املرعّية الأهم يف هذا اخلطاب الكرمي- ومل يعد م�صتغربًا 

�صّدة اخلطاب وعنفه- وهي حال )املخاِطب( ال�صاخط على الواقعة، وحال الدعوة املهّددة 

من داخلها وحال )املخاَطب( الذي يدور على اأربعة الأطراف املذكورة، وحال املتلّقي 

الذي جاء مرعّيًا من خالل الإ�صارات التي تنحو باخلطاب نحَو التعميم، وهذا اأ�صهم اإ�صهامًا 

كبرياً يف اإعجاز الر�صالة الّربانّية الكرمية، وقدرتها على احتواء الواقعة واأداء الر�صالة املرجّوة 

من نظمها اإىل يوم القيامة؛ فقد اختار احلّق تبارك وتعاىل هذا احلادث بذاته، يف ميقاته، مع 

يهودّي من اليهود الذين يذوق منهم امل�صلمون الأمّرين اإذ ذاك، يف جمتمع املدينة امل�صلم 

امل�صلمة يف كّل  للجماعة  �صبحانه  فيه  ليقول  الظرف  النا�صئ، واختار هذا احلادث وهذا 

.)((
جمتمع وكّل زمان ما اأراد اأن يقوله، وليعلمها به ما اأراد ويريد لها اأن تتعّلم

�ساد�ساً – درا�سة ن�سو�س يلحظ فيها عن�� التوقيت:

املقام  عنا�رض  �صائر  جانب  اإىل  مرعّيًا  التوقيت  عن�رض  فيها  يبدو  التي  الأمثلة  اأهّم  من 

الأخرى �صورة براأ�صها هي )�صورة التوبة، فقد نزلت معظم اآياتها يف �صاأن غزوة تبوك التي 

))( التعليق على الآيات الكرمية ماأخوٌذ معظمه من: يف ظالل القراآن، �صيد قطب: مج )/ ج 5،/0)5، فما بعدها والقراآن 

الر�صيد: )5 فما  الن�صو�ص، د.  النزول واأثرها يف فهم  الأدبّية، د. عرت: 59 فما بعدها، واأ�صباب  الكرمي والدرا�صات 

بعدها، وقد اأجُوِجَز الكالم مع ت�رّضف غري خمّل بالأ�صل يّت�صق والفكرة املطروحة.
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 وكان التنّزل الكرمي مقارنًا للقفول من الغزوة مبا�رضة. 
)((

كانت يف احلّر حني طابت الظالل

} تعاىل:  قوله  هي  كرمية  اآية  ال�ّصورة  هذه  من  واملختارجُ 

.
)((

{

ة ال�ّصورة تبنّي  ، وق�صّ
)((

  
ّ
وال�صورة مدنّية بالإجماع لأّنها من اأواخر ما نزل على النبي

عنا�رض املقام التي تدور على اأربع اأحوال رئي�صة هي:

حال املبدع تبارك وتعاىل الرا�صي عن املوؤمنني، ال�صاخط على املنافقني الذين تخّلفوا 

عن الغزوة.

عب ب�صدقهم واإخال�صهم  وحال املوؤمنني الذين اجتازوا البتالء العظيم، والمتحان ال�صَّ

يف اخلروج يف �صّدة احلّر اإىل بالد بعيدة هي بالد الّروم.

وحال املنافقني: الذين تبّينهم الآيات فرحني بقعدهم خالف ر�صول اهلل بعد تعّذرهم 

ولكّن  ب�صالم،  مّر  الأمر  واأّن  انطلت،  الأعذار  هذه  اأّن  اإىل  اطماأنوا  وقد  كاذبة  باأعذار 

�رضائرهم  فيف�صح  يتوّقعون  ما  بخالف  القراآيّن  البيان  �صيدهمهم  اإذ  موؤقت؛  الفرح  هذا 

وخمازيهم.

وثّمة حال اأخرى هي حال الثالثة الذين اعتذروا عن اخلروج وقلوبهم موؤمنة، ثم تابوا 

بعد ذلك، واحلديث عنهم �صيكون له موطن مفرد بعد هذا املوطن.

الذي  احلّر  �صّدة  ا�صتثمار عن�رض  الكرمي هو ح�صن  ال�صياق  الأهّم يف درا�صة هذا  ولعّل 

ة ال�صورة عامًة، والآية ماأخوذة من �صياق كرمي  يبدو جلّيًا �رضيحًا يف الآية املختارة، ويف ق�صّ

))( ينظر: الك�ّصاف: )/)6)، والتف�صري الكبري: مج 8/ ج6)/48.

))( التوبة: )8.

))( روى البخاري عن الرباء بن عازب اأّن اآخر �صورة نزلت �صورة براءة. كتاب التف�صري، باب تف�صري �صورة الّن�صاء، رقم 

9))4، ج)/4)5)، 5)5).
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((9

ّب جممله يف اإظهار ما كانت عليه النفو�ص- ول �صّيما نفو�َص املنافقني- حني ا�صتنفار  ي�صجُ

النبي  للنا�ص لغزو الّروم، فكان احلّر ال�ّصديد دلياًل عملّيًا داعمًا ملفهوم الآية الكرمية التي 

�صّورت حّر جهّنم بلغة ح�صّية مبا�رضة تلم�صها الأيدي )قل( وقّرع اأ�صماعهم بهذا القول 

وال�صالم!؛ لأّن الدليل الّدامغ هو ما وجدمتوه من احلرِّ وتدونه، فهذا احلّر ال�صديد الذي 

تهربون منه، وتّدعون التقاع�ص من اأجله؛ اإمنا هو جزء ي�صري من حّر جهّنم.

ويجُلمح تاأكيد الّنظم الكرمي على حروف م�صّددة مكّررة تظهر يف �صياق الآيات وا�صحة 

ي�رضب  كما  القلوب  ي�رضب  نغمي  ت�صاوق  يف  م�صلوكة  و)الراء(  و)الدال(  )النون(  هي 

الآذان، كما يبدو التقريع ال�ّصديد يف اأ�صلوب الآية الكرمية التي اعتمدت على �صيغة )قالوا( 

و)قل( على �صبيل املناظرة واملناق�صة املبا�رضة التي يفحم فيها اخل�صم بالدليل العملي الذي ل 

} وههنا اأ�صّد التعري�ص يف �صلب الفقه عنهم من  مراء فيه، والتي ختمت بـ{

} عن  طريق حرف ال�رشط )لو( وهو حرف امتناع لوجود، والعدول اإىل �سيغة {

»يعلمون«، وهو ما يدّل على علمهم باأمر حّر جهّنم وا�صتكبارهم على هذا العلم لأّنهم 

ابن  العالمة  املف�رضين، ومنهم  اأنظار معظم  ما لفت  بتجهيلهم، وهذا  تعري�صًا  يفقهون  ل 

عا�صور الذي يقول معّلقًا على الآية الكرمية: )وكون حّر جهّنم اأ�صدُّ حّراً من حّر القيظ اأمر 

معلوم ل يتعّلق الغر�ص بالإخبار عنه، فتعنّي اأّن الغر�ص م�صتعمل يف التذكري با هو معلوم 

ّل�ص.  وهذا يجعلهم اأ�صّد كفراً وجحوداً من امل�رضكني اخلجُ
)((

تعري�صًا بتجهيلهم(

ومما يثري العجب، بل الإعجاب، عند الّنظر يف اأوقات نزول هذه ال�ّصورة الكرمية التي 

بقبول  اآذنت  التي  اآياتها  اأّن  الأن�صب،  التوقيت  ا�صتثمار عن�رض  املف�رضون، وح�صن  ذكرها 

ّكب عليه الب�رض،  توبة الثالثة املوؤمنني الذين اأ�صابهم ما ي�صيب اأّي اإن�صان يف حلظة �صعف رجُ

فتخّلفوا عن الغزوة واعتذروا ل لنفاق ول ل�رضك، نزلت يف وقت عجيب تظاهرت الآثار 

على ف�صيلة التوبة فيه وهو ثلث الليل الأخري.

))( تف�صري التحرير والتنوير، الّطاهر ابن عا�صور: 0)/)6).
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((0

يقول احلّق تبارك وتعاىل يف �صاأن هوؤلء النفر: {

.
)((

{

بن  ومرارة  مالك،  بن  )كعب  هم  اإليهم  تها  وق�صّ الكرمية  الآية  ت�صري  الذين  والثالثة 

اأّن الأحوال التي روعيت منذ  اأمّية الواقفي(، ومن املالحظ  الربيعة العامري، وهالل بن 

الرا�صي  اإىل حال  ال�صاخط حتّول هنا  تبارك وتعاىل  املبدع  تتغرّي هنا، فحال  ال�ّصورة  اأّول 

التائب على املخطئ، وحال املخاطبني الفرحني الذين اأ�صبحوا خمزينّي بعد التنّزل الكرمي 

يق ليتحّول اإىل حاٍل ميتزج  ينقلب انقالبًا عك�صّيًا يتفنّن الّنظم الكرمي يف و�صفه ب�صّدة ال�صّ

العفو والغفران ويرجوه،  العا�صي الذي يرتّقب  بالرجاء، وهو حال  فيه اخلوف واخلزي 

ر نزول الآية التي اآذنت بتوبة النفر الذين مازهم  ولعّل هذا النقالب هو الذي يف�رّض تاأخُّ

البيان الرّباين من اأولئك املنافقني خم�صني ليلًة اأو اأكرث حتى و�صل الأمر عندهم اإىل ذروته 

ا�صتثمار  حمطات  اأوىل  وهو  جلودهم،  تنكرهم  وكادت  اأنف�صهم  من  يخرجون  وكادوا 

عن�رض التوقيت، ثم كان تخرّي وقت النزول الكرمي بعد هذا الإبطاء نهاية يف الدّقة والرهافة 

املعجزين، فقد نزلت هذه الآية يف الليل، ويف هزيعه الأخري حتديداً، ففي ال�صحيحني من 

))(، ويف اختيار هذا التوقيت حكمة 
حديث كعب: )فاأنزل اهلل توبتنا حني �صالة الفجر(

من  ب�رضيّة  نف�ص  من  �صادقة  توبة  وقبول  رحمٍة  مقام  الكرمي  فاملقام  بف�صله،  تنّوه  عظيمة 

ليلٍة حجازية  اأواخر  من  املقام  هذا  مع  ات�صاقًا  اأكرث  واأيُّ وقت  الدعة،  اإىل  الركون  �صاأنها 

باردة، فاحلّق تبارك وتعاىل- وهو اأعلم براده- اأراد لهوؤلء الثالثة الكرام اأن يتعّلموا در�صًا 

ترّقب  فهم يف  وعناء،  بعد �صرب  اأح�صن وقت  توبتهم يف  فاأنزل  الأّمة،  لكّل  يكون عربة 

وعربة دائمة، اإذ اأمر اهلل يفجوؤهم ليتلقفوه برداً على قلوبهم ثم يكون التعقيب الرّباين عامًا 

« و�صمري  } موؤّكداً بـ» �صاأَن كّل اآية نزلت على �صبب خم�صو�ص: {

))( التوبة /8))/.

ة الآية يف: البخاري، كتاب التف�صري، باب تف�صري �صورة براءة، رقم )4400، )/))6).  ))( تنظر ق�صّ
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(((

« ليكون الدر�ص عاّمًا لكّل مذنب من الأّمة. الف�صل »

النتظار، ويف هذا  بعد هذا  بهذا احلكم  الكرمية  الآيات  نزول  نتيجة  النظر يف  ولعّل 

املخاطبني  نفو�ص  يف  الّن�ص  متكني  يف  التوقيت  اختيار  فاعلّية  مدى  يظهر  حتديداً  الوقت 

واملتلّقني على ال�صويّة، وهو ما ينقله كعب بن مالك يف اأثناء ق�صة الآيات؛ اإذ يقول: )فبينا 

 
ّ
نف�صي و�صاقت علي  

ّ
مّنا؛ قد �صاقت علي التي ذكر اهلل عّز وجّل  اأنا جال�ص على احلال 

الأر�ص با رحبت، �صمعت �صوت �صارخ اأوفى على �صلع يقول باأعلى �صوته: يا كعب بن 

مالك اأب�رض، قال: فخررت �صاجداً وعرفت اأن قد جاء فرج..، و�صعى �صاٍع من اأ�صلم قبلي 

واأوفى اجلبل، فكان ال�صوت اأ�رضع من الفر�ص، فّلما جاءين الذي �صمعت �صوته يب�رّضين، 

 واحلال اأبلغ من 
)((

 فك�صوتهما اإيّاه بب�صارته، واهلل ما اأملك غريهما يومئٍذ(
َّ
فنزعت له ثوّبي

التنويه والتعليق واأكفى.

اأ�صبه بحال اجلندّي املجهول، هي حال  اأن ثّمة حاًل اأخرى، هي  اإىل  وتدر الإ�صارة 

ة الآية بحاله  اإذ تفاجئنا ق�صّ ؛  النبي  اأي حال  اأنف�صهم(؛  الذي هو )اأوىل باملوؤمنني من 

يف اآخرها، لتك�صف اأن َكْرَبهجُ لأ�صحابه الكرام اأ�صدُّ من كربهم اأنف�صهم، و�رضوره بتوبة اهلل 

عليهم اأ�صدُّ من �رضورهم، يقول كعب: )فلّما �صّلمت على ر�صول اهلل  قال ووجهه يربق 

وجهه من ال�رّضور: »اأب�رض بخري يوٍم مّر عليك منذ ولدتك اأّمك«..، وكان ر�صول اهلل اإذا 

.
)((

�رّض ا�صتنار وجهه كاأّنه قطعة قمر، قال: وكّنا نعرف ذلك(

�سابعاً-  ن�سو�ص يلحظ فيها عن�رش �ملكان:

يلحظ اأّن النكتَة الأذكر يف الآيات التي تناولها البحث �صالفًا كانت يف ا�صتثمار عن�رض 

التوقيت من دون الّنظر اإىل العن�رض الثاين الذي ذكر يف اأثناء الدرا�صة وهو عن�رض املكان؛ 

))( البخاري،  املو�صع نف�صه.

))( البخاري،  املو�صع نف�صه.
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واملكان  الزمان  عن�رضا  يجتمع  فقد  بالتنويه،  جديٌر  املقـام  عنا�رض  مـن  عن�صـر  َبْعدجُ  وهـو 

الّن�ص  متكني  لغاية  امل�صتثمرة  املقام  عنا�رض  اآثار  �صائر  اإىل  ت�صاف  ونكتة  اأثر  لهما  ويكون 

عليه  ا�صطلح  الذي  القراآن  فمن  الكثري،  ذلك  من  الكرمية  الآيات  ق�ص�ص  ويف  الكرمي، 

وت�صري   ،
)((

{ تعاىل: { قوله  ق�صة  ال�صيوطي يف  ذكره  ما   
ّ
بالِفرا�صي

ة،  ة اإىل اأن عن�رضي الزمان  واملكان ا�صتثمرا مت�صافرين وكان لهما رعاية خا�صّ هذه الق�صّ

  يف فرا�صه يف خيمٍة يحر�صها نفٌر من ال�صحابة الكرام لياًل، كما ورد 
ّ
فقد نزلت والنبي

يف حديث ال�ّصّيدة عائ�صة ر�صي اهلل عنها.

ولعــّل يف نــزول هــذه الآية الكرمية يف هذه اخل�صو�صّية يف الزمان واملكان اأثراً بالغًا 

ًة، ولكّل من  يف متكينها؛ اأي يف متكني معنى حفظ اهلل ورعايته وع�صمته للمخاَطب خا�صّ

نهج نهجه- على حّد فهم الفخر الرازي يف �صورة ال�صحى -؛ فقد جاءت الآية لتقول 

اهلل  اإّن  بخيمة وحر�ص:  فرا�صه حمجوبًا  داخل  وال�صالمة  الأمن  منتهى   وهو يف   
ّ
للنبي

يحميك من النا�ص بحفظه، فاإذا كان الأمرجُ كذلك واأنت اآمٌن مطمئن حمرو�ص، فما تبايل لو 

كنت يف اأّي مكان اأو اأّي زمان!، ل ريب يف اأن الذي يحر�ص على رعايتك وحرا�صتك 

.
)((

واأنت يف اأح�صن حرز اأحر�ص على رعايتك وحمايتك يف كّل اأوقاتك

اأيها  »يا  يحر�صونه:  الذين  لل�صحابة  قائاًل  اخليمة  من  راأ�صه    النبي  اأخرج  هنا  ومن 

.
)((

النا�ص ان�رضفوا فقد ع�صمني اهلل«

َفرّي( مــن القــراآن الكرمي، ومنـه قوله تعاىل:  ومــن اأمثلــة البــاب مـــا �صــّمي بـ)ال�صَّ

))( بع�ص اآية من املائدة /)6/.

ِغل املف�رّضون يف هذه الآية بعنى الع�صمة ومباحثها، ومل يذكروا مثل هذا التعليق، واأَْثَبتُّه للظّن باأّنه ل يخالف اأ�صاًل  ))( �صجُ

من اأ�صول التف�صري- واهلل اأعلم براده -.

))( اأخرج احلديث: الرتمذي، كتاب: التف�صري، باب تف�صري �صورة املائدة، برقم: 046) ج5 �ص)5)، واحلاكم يف امل�صتدرك 

يخّرجاه،  ومل  الإ�صناد،  �صحيح  وقال:   (((/(  ،{ } اآية  نزول  �صاأن  التف�صري،  كتاب  برقم 

والواحدي يف اأ�صباب النزول )حت: �صقر(: )0).
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(((

وروايـــــات   ،
)((

{ }

فاإنها  اختالفها  يكن من  التف�صيالت، ومهما  بع�ص  الآيـة خمتلفة يف  هــذه  نــزول  ــة  ق�صّ

تتفق على اأنها نزلت يف جوف الكعبة يف يوم فتح مّكة، يف �صاأن عثمان بن طلحة، وكان 

�صادن الكعبة، فطلب منه النبي  مفاتيحها فاأحجم وترّدد يف اإعطائه اإّياها، ثم دفعها اإىل 

.
)((

  ويف نف�صه منها �صيء فنزلت الآية
ّ
النبي

ملحوظة  جميعها  وهي  تاّمًة،  تكون  تكاد  الآية  هذه  يف  املقام  عنا�رض  اأّن  واملالحظ 

املنت�رض  حال  وهي     
ّ
النبي حال  واأولها:  وجل،  عّز  احلق  من  اًل  تف�صّ الكرمية  بالرعاية 

الذي مّن اهلل عليه بالفتح املبني الذي وعده، واأيّده بن�رضه، وحال ال�صحابة الكرام اأن�صاراً 

من  املتوّج�ص  املهزوم  حال  وهي  مّكة،  اأهل  وحال   ، حلاله  امتداد  وهي  ومهاجرين 

ًة- وقد بدا له اأّن �رضف  الذي هزمه خيفًة، الظاّن به ظنونًا �صّتى، وحال ابن طلحة- خا�صّ

 
ّ
خدمة البيت احلرام �صيخرج من يده باإعطائه مفتاح الكعبة، ول �صّيما اأّن العبا�ص عّم النبي

طلب منه هذا ال�رضف- كما ت�صري الروايات -، اأ�صف اإىل ذلك خ�صو�صّية عن�رضي الزمان 

 واأ�صحابه ودعوته يف قّمة ال�رضور عند بيت اهلل احلرام موؤيدين 
ّ
واملكان واأثرهما، فالنبي

با�صمه  مثّنيًا  بـ)اإّن(  بالتاأكيد  م�صّدراً  الإلهي  اخلطاب  ياأتي  الظروف  هذه  وعند  بالّن�رض، 

الأعظم عّز وجّل، مثلثًا بالأمر ال�رضيح باأداء الأمانات، خمتومًا بكلمة قد�صّية هي )العدل( 

  ول�صحابته وعاّمة اأمته، وعموم الآية 
ّ
ليف�صي اخلطاب كّله اإليها، وليكون خطابًا للنبي

به  نّوه  ما  الآيات �رضيح، وهو  كّل  �صاأَن  املتلّقي  �صعة  اإىل  املخاَطب  وخروجها من �صيق 

بقرينة  معترب  مفهومها  �صبب خا�ّص-  واإن وردت يف  )فالآية-  قائاًل:  ال�رضبيني  اخلطيب 

.
)((

اجلمع »واإذا حكمتم«؛ اأي ق�صيتم بني من ينفذ عليه اأمركم اأو ير�صى بحكمكم(

))( الن�صاء: 58.

))( تنظر روايات �صبب نزول هذه الآية يف: تف�صري الطربي )جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، )/)8))، 88))، وتاأويالت 

نَّة، اأبو من�صور املاتريدّي، )حت: فاطمة اخليمي(، )/440، )44، واأ�صباب نزول القراآن، الواحدي، 50)، )5)،  اأهل ال�صُّ

وتف�صري اخلازن(، لباب التاأويل يف معاين التنزيل، )حت: �صاهني(، )/)9).

))( تف�صري ال�رضاج املنري، اخلطيب ال�رّضبيني، )حت: عناية، )/486، )48.
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�ملطلب �لثالث- �لتّنا�سب؛ �ملجال �لّد�خلي للقاعدة وجتّلياته يف �لقر�آن �لكرمي:

ذكر فيما �صلف من القول اأّن لقاعدة مقت�صى احلال وجهني ل ميكن مالحظة اأحدهما 

من دون مالحظة الآخر، واحد يحفظ على الّن�ص جناحه يف اإمتام عملّية التَّوا�صل والتَّاأدية، 

وهو املقّدم يف مرحلة الإبداع لأّن الن�ّص ناِجٌم عليه با هو خطاب متوّجه اإىل �صخ�ص اأو 

ّ يجُراد اإطالقه وتلّقيه 
، با هو ن�ّص اأدبي

ّ
اأ�صخا�ص؛ وواحد يحفظ على الّن�ص بجُعده الّداخلي

عامًة.

امع اأو املتلّقي  فاملطابقات التي تطلبها وتدر�صها القاعدة لي�صت تلك التي تكون مع ال�صَّ

فح�صب، واإن كان هذا ما يفهم من القاعدة عند اإطالقها، بل اإّن لها �صياقًا داخلّيًا تتفّرع عليه 

جمموعة من املطابقات يراد منها باجلملة احلفاظ على نوٍع ما من اخل�صو�صّية والّتما�صك 

بني  التَّوازن  من  ما  نوٍع  واإيجاد  املتلّقي،  اأو  املخاطب  �صلطة  مواجهة  يف   
ّ
الأدبي للعمل 

اأطراف عملّية الإبداع، فتلتزم بها تلك العنا�رض على اأّنها اأ�صبه بقواعد ي�صفي التزامها على 

الّن�ص تاأّلقًا وجناحًا.

اتخذت  القواعد؛  من  جمموعة   
ّ
اخلي الدَّ ال�ّصياق  بهذا  الّدار�صني  اهتمام  عن  جنم  وقد 

اجلملة  بني  و)املطابقة  والكلمة(،  الكلمة  بني  )املطابقةجُ  ها:  اأهمَّ لعّل  متعّددة  ت�صمياٍت 

واجلملة(، و)املطابقة بني الكلمة واملو�صوع(.

اإذا  �صّيما  ول  دقيقًا،  يكون  اأن   
ّ
واخلارجي  

ّ
الّداخلي القاعدة  بعدي  بني  الّرابط  ولعّل 

وتاأتي  تطلق  قد  الواحد  القول  اأجزاء  اأّن  الكرمي؛ وهو  القراآيّن  الّن�ّص  نجُظر من خاللها يف 

ا  يف منا�صباٍت متعّددة متجاوبًة مع اأحواٍل متباينة ومو�صوعات �صّتى، ثم تمع لتكّون ن�صًّ

يربط  رابٌط  ثّمة  يكن  مل  ما  ومو�صوعيًّا  اأ�صلوبيًّا  متما�صكًا  يكون  لن  الّن�ص  وهذا  واحداً، 

اأجزاَءهجُ ويخرجه كالكلمة الواحدة.

املقامات يف �صعيد  تغرّي  احتمال  يدر�صوا  مل  الأدبّية  الّن�صو�ص  تناولوا  الذين  الّنقاد  اإّن 
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الّن�ص الواحد واأثر ذلك يف متا�صك الّن�ص من جهة و�صع مقت�صياٍت خمتلفة بع�صها مع بع�ص 

يف �صياق واحد، لأّنه رّبا مل يوجد، اأو مل يجُْرَو مثل هذا، اأو اإّنهم عّدوه اأمراً يحكمه الّذوق 

ّراء. ومن ثّم فهو يختلف باختالف القجُ

، وعّدوا 
ّ
ومهما يكن فاإّن الثَّابت اأّنهم تطّلبوا منا�صبًة وم�صاكلًة بني اأجزاء الّن�ص الأدبي

وعّده  التنا�صب  هذا  لتطّلب  ي�صهد  ما  اأقدم  ولعّل  الأدبّية،  اجلودة  يف  موؤّثراً  اأمراً  فقدانها 

 )اأّنه قال لبع�ص 
ّ
ف�صيلًة يجَُح�صُّ عليها، ما نقله اأبو عثمان اجلاحظ عن عمر بن جلاأ الّتميمي

ال�ّصعراء: اأنا اأ�صعر منك. قال: ومِبَ ذلك؟ قال: لأيّن اأقول البيت واأخاه، واأنت تقول البيت 

.
)((

وابن عّمه(

وي�صري كالم ابن جلاأ اإىل اأّن البيت الذي ل يكون بينه وبني الذي قبله والذي يليه رابطة 

ه م�صي�صًا بهما، ومن ثّم فاإن هذا الأمر حكم  ن�صب واأخّوة دون البيت الذي ل يكون َرِحمجُ

ّلل بتنافر اأجزائه، وهو ي�صري اأي�صًا اإىل اإخفاق قائله �رضورًة. على الّن�ص بالّتهافجُت عجُ

ْت يا اأبا اجلّحاف  وكذلك ما رواه عن عبيد اهلل بن �صامل اأّنه قال لروؤبة بن العّجاج: )مجُ

ْعًرا له اأعجبني. قال:  د �صِ اإذا �صئت، قال: وكيف ذاك؟ قال: راأيت اليوم عقبة بن روؤبة يجُْن�صِ

دَّ الأبيات بع�صها  : اأن َت�صجُ ، والِقَرانجُ
)((

فقال روؤبة: نعم اإّنه ليقول، ولكن لي�ص ل�صعره ِقَراْن(

من  اأو�صع  وهو  ال�صاعر،  عنه  يعرّب  الذي  املوقف  اأو  املعنى،  رابطة  الق�صيدة  بع�ص يف  اإىل 

.
)((

مراعاة الّنظري الذي يقوم على ح�صن املجاورة بني املعاين املتنا�صبة يف البيت

ميم من هذه القاعدة قولجُ اجلاحظ: )واأجود ال�ّصعر ما راأيته متالحم الأجزاء  ويف ال�صّ

ِبَك �َصْبكًا واحداً، فهو يجري على الّل�صان  �صهل املخارج، فتعلم اأّنه اأفرغ اإفراغًا واحداً، و�صجُ

))( البيان والّتبيني: )/06).

))( البيان والّتبيني: )/68.

))( يجُنظر: معجم امل�صطلحات البالغية وتطورها، د. حممد مطلوب، 558، والبالغة يف تنا�صب �صور القراآن واآياته، د. اأحمد 

نّتوف »اأطروحة ماج�صتري- جامعة دم�صق«: 6).
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.
)((

كما يجري الّدهان(

يطلب  فهو  القاعدة وتالزمهما؛  بعدي  اإىل  اإ�صارٌة  وتجُْلَمحجُ ملحًا يف كالم اجلاحظ هذا 

يدّل  التَّنا�صب  اأّن هذا  اإىل  الوعورة، وي�صري  اإىل  يوؤدي  والّتالحم من غري تكّلف  الّتنا�صب 

ِك�صت الق�صّية فاإنَّ موؤّدى هذا  على اأن الن�ّص قيل يف منا�صبة واحدة اأو مقام واحد، فاإذا عجُ

الكالم اأّن الن�ّص اإذا اأجُطلق دفعًة واحدة فهو اأعون ل�صاحبه يف القتدار على نا�صيته ملا يعرتي 

النَّف�ص الإن�صانّية من الن�صيان والت�صتُّت، ولذا فاإن الن�ّص يف هذه احلال �صيكون اأكرث جناحًا 

من ذلك الذي تتعّدد مقاماته ويفرغ اأكرث من مرة يف منا�صبات متعّددة وهي اإ�صارٌة فريدة 

يف الرتاث النقدّي برّمته.

اإذ  مهّمة؛  ف�صيلة  عن  التَّنا�صب حديثًا  عن  ليكون حديثه  اجلرجايّن  القاهر  عبد  وياأتي 

جعله اأ�صاًل من الأ�صول التي يدّق فيها النَّظر، يقول الإمام: )واعلم اأّن مما هو اأ�صٌل يف اأن 

اأجزاء الكالم ويدخل بع�سها يف بع�س، وي�ستّد ارتباط ثاٍن منها  تّتِحَد  اأن  الّنظر..،  يدّق 

.)((
باأّول(

ومن هنا فقد عّول اجلرجايّن على هذا الأ�صل تعوياًل كبرياً، وكان عنده )النَّمط العايل 

، حتى اإّنه ليكاد 
)((

مجُ يف �َصيٍء َكِعَظِمِه فيه(
لطاَن املزيَِّة َيْعظجُ والباب الأعظم، والذي ل َترى �صجُ

يجُْخرج الكالم الذي ي�صتّد ظهور تنا�صبه من دائرة الكالم الفا�صل اإىل املف�صول يف جمال الّنظم 

، وهي عادته دائمًا يف التَّفريق بني 
)4(

والتَّاأليف، )لأنه ل ف�صيلة حتى ترى يف الأمر م�صنعًا(

ه بخاطبات الّنا�ص املعتادة، ويجُْعلى  َرحجُ فيها كّل ما ي�صتدُّ ارتباطه و�َصَبهجُ �صوّيات من الأداء يجُطَّ

منها ما يتمّيز من هذه املخاطبات ويفرتق عنها بدقيِق الّنظر ولطف املاأخذ.

ويلتقي حازم القرطاجّني مع الإمام عبد القاهر يف هذه الق�صّية ويزيد عليه فيها لي�صبح 

))( البيان والّتبيني: )/)6.

))( دلئل الإعجاز: )9.

))( دلئل الإعجاز: 98.

)4( دلئل الإعجاز: 98.

Tamkeen.indb   226 12/9/09   1:30 PM



(((

�ص  التنا�صب عنده قاعدًة حت�صينّية �رضيحة يقا�ص بها الإخفاق والنَّجاح، ومن هنا فقد خ�صّ

ا يجب يف تقدير الف�صول وترتيبها وو�صل   منهجًا براأ�صه ك�رضه على )الإبانة عمَّ
ّ
القرطاجّني

بع�صها ببع�ص، وحت�صني هيئاتها وما تعترب به اأحوال الّنظم يف جميع ذلك من حيث يكون 

 يف درا�صة مهّمة لبع�ص و�صائل التَّنا�صب ي�صيق املقام عن 
)((

مالئمًا للنُّفو�ص اأو منافراً لها(

.
)((

تف�صيلها

 
ّ
العربي النقد  اأعمدة  بع�ص  اإ�صارات  بيان  هو  التَّوطئة  هذه  من  املهّم  فاإّن  يكن  ومهما 

عند  النُّفور  اأو  الّن�ّص  على  الإقبال  واأثره يف  القول،  اأجزاء  بني  التَّنا�صب  عن�رض  اأهمّية  اإىل 

فقدانه، ثم الولوج من هذا اإىل درا�صة عن�رض من اأهم عنا�رض البيان القراآيّن الكرمي واأدلّها 

على اإعجازه وم�صدره الإلهي، وهو عن�رض التَّنا�صب بني اآياته الكرمية و�صوره.

اأّن  على  بناًء  يكون  القراآيّن  التَّنا�صب  على  الكالم  اأّن  اإىل  الإ�صارة  من  بّد  ل  البدء  ويف 

الوقائع والأحداث جنومًا، على نحو ما  ترتيبان: ترتيبجُ نزوٍل بح�صب  له  الكرمي  القراآن 

 لقاعدة مقت�صى 
ّ
ذكر يف هذه العجالة؛ وهو الذي در�صه العلماء يف �صوء البعد اخلارجي

اإىل متلٍق، وترتيب م�صحف خمتلف  بعده  اإىل خماطب ومن  قراآنّيًا  احلال، وف�رّضوه توّجهًا 

نحو  توّجهًا  يف�رّض  ما  النَّظم، وهو  حال  و�صوراً  اآياٍت  فيه  يراعى  النُّزول  ترتيب  متامًا عن 

 �رضورة، والّثاين 
ّ
ًة من وجه اآخر، واأّن هذين الرّتتيبني توقيفّيان؛ اإذ الأّول توقيفي متلّق خا�صّ

.)((
منقول فيه الإجماع

اأّن بع�ص القراآن الكرمي نزل على �صبب، وبع�صه  ومن هنا فاإّن الإ�صكال يّت�صح، وهو 

))( منهاج البلغاء و�رضاج الأدباء: )8).

))( ينظر: املنهاج: 88) فما بعدها.

 يف الربهان يف علوم القراآن ))/)5)(: »واأّما الآيات فرتتيبها 
ّ
))( ترتيب الآيات توقيفي من غري خالف؛ يقول الّزرك�صي

 ، من الّر�صول 
ّ
 يف الإتقان ))/)))(: »ترتيب الآيات توقيفي

ّ
توقيفي بال �صّك ول خالف فيه«. ويقول ال�ّصيوطي

 والِبقاعي«.
ّ
ونقل الإجماع على هذا اأبو جعفر الّزبري والّزرك�صي

 يف الربهان ))/58)( فما بعدها 
ّ
اأّما ال�ّصور ففي ترتيبها خالف اأهل العلم، والراجح التوقيف، وهو ما جزم به الّزرك�صي  

ودلّل على ذلك باأدلّة، والّزرقايّن يف مناهل العرفان ))/9)4( فما بعدها.
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ِكر من غلبة تباين الأ�صاليب  نزل ابتداًء، وبع�صه نزل بّكة، وبع�صه نزل باملدينة، على ما ذجُ

واملو�صوعات بينهما؛ اأي اإن املقامات خمتلفة والأحوال كذلك، واملقت�صيات تبعًا لذلك 

هذه  بع�ص  �صمَّ  اإّن  يقال:  اأن  واملتباَدرجُ  املو�صوعات،  يف  متباينة  الأ�صاليب  يف  متفاوتٌة 

اأجزاء  بني  تنافراً  تنعك�ص  الّن�ص  يف  فجوات  يقت�صي  بع�ص  اإىل  تفاوتها  على  املقت�صيات 

النجاح قد يكون حليفه يف  اإىل متلّقي اخلطاب، واإن كان  الو�صول  القول، واإخفاقًا يف 

�صعيد اخلطاب املبا�رض.

اآيات القراآن  واجه املف�رّضون وعلماء القراآن هذا الإ�صكال، فراحوا يدّققون الّنظر يف 

)املنا�صبات  بعلم  �صمي  عظيم  علم  ذلك  عن  جنم  حتى  ترابطها  ووجوه  و�صوره،  الكرمي 

القراآنّية(.

.
)((

واملنا�صبة يف الّلغة: امل�صاكلة واملوافقة، ويقال بني هذين الأمرين منا�صبة اأي م�صابهة

ترتيب  منه علل  تعرف  الذي  العلم  بقوله: )هو   
ّ
البقاعي فيعّرفها  واأّما يف ال�صطالح 

ابطة بني �صيئني   من املعا�رضين قائاًل: )يقال للمنا�صبة الرَّ
ّ
. ويعرفها الأملعي

)((
اأجزاء القراآن(

باأّي وجه من الوجوه، ويعنى بها يف كتاب اهلل اإدراك اأوجه الرتباط بني ال�ّسور وما قبلها 

.
)((

وما بعدها، وبني الآية وما قبلها وما بعدها(

للن�ّص  املكّونة  الأجزاء  بني  الكامل  والّت�صاق  الّتن�صيق  هي  الوجه  هذا  من  فاملنا�صبة 

كل خادمًا له؛ اإذ اإّن كّل  ة- من ناحية امل�صمون الذي يكون ال�صَّ - والقراآيّن خا�صّ
ّ
الأدبي

 مرّكب من اأجزاء خمتلفة، واملنا�صبة اأن يكون بني هذه الأجزاء التي جعلته كالًّ 
ّ
اأدبي ن�ص 

ة، وبقدار خم�صو�ص، وعلى نحٍو خم�صو�ص،  مكتماًل ات�صاٌق من جهة تكوينه من مواّد خا�صّ

وعلى و�صع خم�صو�ص، فاإذا فقد وجه من وجوه هذا الّتنا�صب اختل النظم وف�صد املعنى، 

وكان من ثّم خمفقًا يف الو�صول اإىل املتلّقي.

َب(. َب(. ول�صان العرب )َن�صَ ))( ينظر القامو�ص املحيط )ماّدة: َن�صَ

))( نظم الّدرر يف تنا�صب الآيات وال�ّصور، برهان الّدين البقاعي: )/6.

))( درا�صات يف التف�صري املو�صوعي، الأملعي: ))، وينظر: مباحث يف الّتف�صري املو�صوعي، د. م�صطفى م�صلم: 58.
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احلال  مقت�سى  بقاعدة  وثيق  وارتباط  عظيمة  اأهمّية  املنا�سبات  لعلم  كان  هنا  ومن 

ار�صني با ل مزيَد  ّل من توّجه خلدمة القراآن الكرمي من الدَّ وبالتَّمكني؛ ولذا فقد نّوه به ججُ

عليه، ولي�ص للباحث اإل اأن يتخرّي بع�ص املواطن التي مت�ّص احلاجة اإليها يف هذه العجالة، 

 )منا�صبة 
ّ
؛ فقد عّد ال�ّصيوطي

ّ
 والبقاعي

ّ
يوطي ولعّل اأهمها ما جاء عند اإمامني جليلني هما ال�صُّ

اآيات القراآن و�سوره وارتباط بع�سها ببع�س حتى تكون كالكلمة الواحدة وجهًا من وجوه 

.
)((

اإعجاز القراآن(

 الذي و�صف �صاأن علم املنا�صبات واأثره رابطًا 
ّ
واأدّق من ذلك واأهم ما ذكره الِبَقاعي

ربطًا دقيقًا بينه وبني قاعدة مقت�صى احلال، وبينه وبني مفهوم التَّمكني يف بعديه الفكرّي 

لأّنه  اللُّب، وذلك  القلب ويتمّكن من  الإميانجُ يف  َيْر�َصخجُ  العلم  قائاًل: )وبهذا  والوجدايّن 

فجُ لالإعجاِز طريقني: َيْك�صِ

ِكيب. ِب الرتَّ ملٍة على ِحياِلها بح�صَ اأحدهما: نظمجُ كلِّ ججُ

تيب. ها مع اأخِتها بالنََّظِر اإىل الرتَّ وثانيهما: نظمجُ

راآن من ذكيٍّ وغبيٍّ يهتزُّ مِلَعاِنيه  قًا، فاإّن كلَّ من �صِمَع القجُ والأول اأقربجُ تناوًل واأ�صهلجُ تذوُّ

اٍط، وَرْهَبٌة مع انب�ساط ل حت�سل عند �سماع غريه، وكلما  ُل َلُه عند �َسَماِعِه روعٌة ِبَن�سَ وحت�سُ

ل ربِط  َم عنده َمْوِقعجُ الإعجاز، ثّم اإذا َعرَبَ الَفِطنيجُ من ذلك اإىل تاأمُّ َق النََّظر يف املعنى َعظجُ دقَّ

اأّن اجلمل متباعدةجُ الأغرا�ِص  َتَلْته، وَما َتالها َخِفَي عليه َوْجهجُ ذلك، وراأى  كلِّ جملٍة با 

ل له  د فظنَّ اأنَّها متناِفَرة، فح�صل له من الَقْب�ِص والَكْرِب اأ�صعافجُ ما كان َح�صَ َتَناِئَيةجُ املقا�صِ مجُ

َكهجُ ذلك وَزْلَزَل اإمياَنهجُ وزحزح اإيقانه..، فاإذا ا�صتعان  ماِع من الهّز والَب�ْصط. ورّبا �صكَّ بال�صَّ

ْرَوِة من  ل واإظهاِر الَعْجِز والوقوف باأّنه يف الذِّ مُّ
رَق لباب الَفَرِج باإنعام التَّاأَ باهلل، واأداَم الطَّ

�ْصِن املعنى..، فانفَتَح له ذلك الَبابجُ ولحت له من  بط كما كان يف الأّْوِج من حجُ اإحكاِم الرَّ

ورائه َبواِرُق اأنوار تلك الأ�رْشارـ َرَق�َس الِفْكُر منه طربًا، و�سكَر اهلَل ا�ستغرابًا وعجبًا، و�َساَط 

))( معرتك الأقران يف اإعجاز القراآن: )/)4.
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((0

.
)((

لعظمِة ذلك َجَنانجُهجُ َفَر�َصَخ من غري ِمْرَيٍة اإميانجُه(

�صور  لتتنّوع  ار�صني،  الدَّ عند  التَّنا�صق  من  اآفاقًا  وغريها  النظرات  هذه  فتحت  وقد 

؛ لعلها عند الّنظر 
)((

اأنواع كثرية للتَّنا�صب املنا�صبات املكت�صفة واأنواعها، ومن ثّم عددت 

جٍُب كربى؛ يكون الأّول منها ملحوظًا فيه الفا�صلة القراآنّية، ويتفّرع عليه  ترتّد اإىل ثالثة اأَ�رضْ

.
)((

منا�صبة الفا�صلة لالآية الكرمية، ومنا�صبة الفا�صلة للفا�صلة التي تليها يف الوزن

ويكون الّثاين منها ملحوظًا يف الآية اإفراداً وتركيبًا، ويتفّرع عليه: منا�صبة الآية لغر�ص 

ال�ّصورة، ومنا�صبة الآية لالآية، ومنا�صبة جمموعة من الآيات يف مو�صوٍع ما ملجموعة اآيات 

يف مو�صوع اآخر اأو يف املو�صوع نف�صه يف اأثناء ال�صورة الواحدة اأو يف �صور خمتلفة، ومنا�صبة 

.
)4(

خامتة ال�ّصورة لفاحتتها اأو لفاحتة التي تليها

اأ�صكالها  بع�ص، وترتّد يف  بع�صها على  فيه  الأنواع  تتفّرع  ال�رضب  اأن هذا  واملالحظ 

قيود هي- مثاًل- يف  ت�صبقها مع  التي  اأو  تليها  التي  الواحدة وتنا�صبها مع  الآية  اإىل  كّلها 

منا�صبة الفاحتة للخامتة فقدان التجاور يف ال�ّصورة الواحدة، ويف منا�صبة جمموعة ملجموعة 

اجلريان منها جمرى املرّكب من املفرد، ويف منا�صبة الفواحت للخواتيم يف ال�ّصور املختلفة اأن 

الآيتني يف �صورتني ل يف �صورة واحدة.

ويكون الثالث ملحوظًا فيه ال�ّصورة كاملة ويتفّرع عليه �صكالن يف العّد و�صكل واحٌد 

يف العتبار؛ ذلك اأّن اأحدهما م�صرتك مع النوع ال�صالف وهو منا�صبة خامتة ال�ّصورة لفاحتة 

.
)5(

التي قبلها، وثانيها منا�صبة ال�ّصورة لل�ّصورة من جهة املو�صوعات

))( نظم الّدرر: )/))، )).

 يف املعرتك ))/5) فما بعدها( اإىل اأربعة ع�رض نوعًا، وهي يف اأطروحة الدكتور اأحمد نّتوف )�ص 0)) 
ّ
َلها ال�ّصيوطي ))( اأو�صَ

فما بعدها( ثمانية اأنواع.

))( ينظر: البالغة يف تنا�صب �صور القراآن واآياته، د. اأحمد نّتوف: )))، و�صتاأتي درا�صة هذا الّنوع م�صتقّلة.

)4( ينظر الربهان للّزرك�صي: )/)))، والبالغة يف تنا�صب �صور القراآن: ))) فما بعدها، وقواعد التدّبر الأمثل لكتاب اهلل 

لعبد الرحمن ح�صن حبنكة امليداين: )) فما بعدها.

، )/)))، والبالغة يف تنا�صب �صور القراآن: 0)) فما بعدها.
ّ
)5( ينظر الربهان الزرك�صي
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(((

الواحدة  الآية  �صعيد  يف  ذلك  اأكان  �صواٌء  املنا�صبة  لإيقاع  و�صائل  العلماء  عّدد  كما 

اأم كان يف �صعيد  اأم كان يف �صعيد جمموعة من الآيات،  وارتباطها با قبلها وما بعدها، 

ال�صور وتعالق بع�صها ببع�ص، وهي- اأي�صًا- ترتّد اإىل و�صيلتني هما اأ�صاًل و�صيلة واحدة اإذ 

اأنه قد يكون له  امللحوظ فيها �رضب من الرّتابط املعنوّي، ولكن يختلف هذا الرّتابط يف 

مري ظاهراً اأو م�صمراً وهي ما �صمي  و�صيلة ظاهرة تفيده كالعطف اأو ال�صتئناف اأو عود ال�صّ

فقد  ولذا  الّنظر،  لأّول  الّتنا�صب  فيها  يظهر  و�صائل  الو�صائل  ، وهذه 
)((

الّلفظّية( )الو�صائل 

�رضب معظم الذين كتبوا يف التَّنا�صب �صفحًا عنها يف هذا الباب، ومل يطيلوا الكالم عليها 

 
ّ
ابط الّلفظي ل�صّدة ظهورها. اأو اإّن هذا الّتنا�صب قد يكون خفّيًا، ويف هذه احلال يكون الرَّ

 لطيف، وهو ما �صّمي )بالو�صائل املعنوّية(، وهي 
ّ
اإما غري موجود، اأو موجوٌد ولكّنه خفي

هافة وملا حتتاجه من بيان لإ�صكالها يف  التي عناها العلماء بالت�صنيف ملا فيها من الّدّقة والرَّ

عقول النَّا�ص.

- فاإىل معنًى ما رابٍط بني اأجزاء الكالم املطلوب 
ّ
واأّما مرجع املنا�صبة- كما حّدد الّزرك�صي

ا  اإيقاع املنا�صبة فيه، اأو بيان وجه املنا�صبة فيه، وهو ما يطلق عليه )اجلامع(، وقد يكون عامًّ

 
ّ
ا، عقليًّا اأو خياليًّا اأو ح�صيًّا، اأو غري ذلك من اأنواع العالقات، اأو التَّالزم الذهني اأو خا�صًّ

 
ّ
اخلارجي الّتالزم  اأو  ونحوه،  ّدين  وال�صّ والنظريين  واملعلول،  والعّلة  وامل�صّبب،  كال�ّصبب 

.)((
كاملرتب على ترتيب الوجود الواقع يف باب اخلرب

 
ّ
ريق اإىل بيان املنا�صبة ل بّد ماّراً برحلتني حّددهما البقاعي ويف �صوء ذلك كّله كان الطَّ

: )والذي ينبغي لبيان املنا�صبة 
ّ
 وا�صح، وهو قول البقاعي

ّ
اأولهما: البحث عن رابط لفظي

امل�صتقلة ما وجه  ثم  اأو م�صتقّلة،  قبلها  ملا  الآية مكّملة  اأن يبحث عن كون  اأّول كّل �صيء 

من  بحرف  الأوىل  على  معطوفًة  تكون  اأن  اإّما  �صابقتها  عن  امل�صتقّلة  والآية   ،
)((

منا�صبتها

لة يف: البالغة يف تنا�صب �صور القراآن: )9 فما بعدها. ))( تنظر مف�صّ

: )/)))، وال�صالف: 0)).
ّ
))( ينظر: الربهان للزرك�صي

؛ اإذ ل ا�صتقالل يف القراآن الكرمي، بل =
ّ
))( لعّل الأوىل اأن يقال: ما وجه املنا�صبة فيه ظاهر، وما وجه املنا�صبة فيه خفي
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(((

حروف العطف امل�رضِّكة يف احلكم اأو ل؛ فاإذا كانت معطوفًة على الأوىل ل بّد اأن يكون 

، واملالحظ اأّن بيان املنا�صبة يتدّرج من الأو�صح اإىل الأغم�ص، فاإذا 
)((

بينهما جهة جامعة(

كانت املنا�صبة ظاهرة باأن تكون الآية مرتبطة ارتباطًا ظاهراً كاأن ل تتّم الّثانية اإّل بالأوىل، 

اأو غري  البدل،  اأو  العرتا�ص  اأو  التَّف�صري  اأو  التَّاأكيد  لالأوىل على وجه  الثانية  تكون  اأن  اأو 

، وهذا- كما عرّب ال�ّصيوطي- ل كالم فيه ل�صّدة 
)((

اهرة بط الّلفظّية الظَّ ذلك من و�صائل الرَّ

. واأما اإذا كان الرتباط اأكرث خفاًء باأن تبدو م�ستقّلة فاإّنه ُيْنظر اأثّمَة حرف عطف 
)((

ظهوره

بينهما؟ فاإذا كان هناك فال بّد من وجود رابط معنوّي يرتّد اإىل ما �صبق ذكره؛ اإذ ل بّد من 

.
)4(

اجلامع بني املعطوف واملعطوف عليه يف املفردات اأو يف اجلمل

واأما اإذا مل تكن معطوفة )فال بّد من دعامة توؤِذن بات�صال الكالم، وهي قرائن معنويّة 

 وهاهنا ب�صط الكالم.
)5(

بط( توؤذن بالرَّ

وثّمة قاعدة اأخرى ي�صتبان وفقًا لها وجه املنا�صبة لعلها اأقرب رحمًا اإىل قاعدة مقت�صى 

نف�صّية  اأبعاٍد  من  حتمله  ما  جهة  من  الّتمكني  بفهوم  واأم�ّص   ،
ّ
اخلارجي بعدها  يف  احلال 

من  ذلك  ومتلّقيه؛  الكرمي  القراآيّن  الّن�ص  بني  املطلوبة  اللُّحمة  من  اإليه  ت�صري  وما  ومعرفّية 

خالل املجالت التي تعطيها للمتلّقي املنفعل بالّن�ص امل�صت�رضف لإر�صاء وجدانه وذائقته 

وفكره يف الّن�ص الكرمي. يقول الإمام ال�ّصيوطي نقاًل عمن �صّماه بع�ص املتاأخرين: )الأمر 

ْيَقْت له   املفيد لعرفان منا�صبة الآيات يف جميع القراآن هو اأنك تنظر الغر�َص الذي �صِ
ّ
الكّلي

ال�ّصورة، وتنظر ما يحتاج اإليه ذلك الغر�ص من املقّدمات، وتنظر اإىل مراتب تلك املقّدمات 

يف القرب والبعد من املطلوب، وتنظر عند اجنرار الكالم يف مقّدمات اإىل ما ت�صتتبعه من 

=   هو كالكلمة الواحدة. ينظر: معرتك الأقران لل�صيوطي: )/5).

))( نظم الّدرر للبقاعي: )/8.

))( ينظر معرتك الأقران: )/45.

))( املعرتك: املو�صع ال�صالف نف�صه.

)4( ينظر تلخي�ص املفتاح، اخلطيب القزويني )حت: الأيوبي( 08).

)5( نظم الّدرر: )/8، ومعرتك الأقران: )/45.
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(((

ا�صت�رضاف نف�ص ال�ّصامع اإىل الأحكام والّلوازم التابعة له التي تقت�صي البالغة �صفاء الغليل 

.
)((

بدفع عناء ال�صت�رضاف اإىل الوقوف عليها(

ل�صّدة  الكرمي  الن�ّص  اإّن  اإذ  احلا�صل؛  قبيل حت�صيل  كاأّنه من  املنا�صبة  اأمر  بيان  اأّن  ويبدو 

متا�صكه وتنا�صب اأجزائه وات�صاقه مع الفطرة ال�صليمة والعقل ال�صحيح يبدو مانحًا ملتلّقيه 

اخلبري حريّة يف توّقع مو�صوعاته، وت�صّوقه اإىل جميء الّن�ص على وفق ما توّقع، ثم املفاجاأة 

املتلّقي،  توقَّعها  قد  كان  التي  التَّنا�صب  وجوه  اكت�صاف  يعقب  الذي  والرتياح  ال�صاّرة 

رّب عنه يف املقبو�ص بـ)�صفاء الغليل(  ومدى اإ�صهام ذلك يف متكني املعنى عنده؛ ذلك الذي عجُ

من غري تكّلف ول عناء ب�صبب اإر�صاء ال�صت�رضاف الذي ح�صل للوقوف عليها، ولعّل هذا 

، بيد اأّنه 
)((

املفهوم اأن يكون قريبًا مّما �صّماه اأ�صحاب نظرّية التلّقي احلديثة بـ)اأفق النتظار(

الّن�ص، وتوّجه �رضيح من  اإزاء  املتلّقي  بعدجُ هام�ص عري�ص حلريّة  بقرون، وهو  �صابق عليه 

الّن�ص اإىل متلّقيه.

ولعّل اأمثلًة من كتاب اهلل العزيز مي�صي اإليها البحث اأن تكون عونًا على بيان ما اأجمل 

يف كّل ما �صلف وتف�صياًل لإيجازه، وقد تخرّي البحث ثالثة موا�صع هي مظّنة لالإ�صكال 

من جهة اأّن اأّول مو�صع يجُدر�صجُ فيه اآيات نزلن على �صبب خم�صو�ص، وما قبلها وما بعدها 

اجح فيها اأنها مدنّية- يف  نزل ابتداًء يف اأثناء �صورة مكّية خال�صة، وثانيها اآية مدنّية- اأو الرَّ

�صورة مكّية خال�صة، وثالثها عك�ص ذلك، مع الأخذ بعني الّنظر ت�صاوؤلت، من �صاأنها اأن 

تجُطرح ولعّل اأهمها: اأكان ثّمة تفاوت اأو انقطاع بني هذه الآيات وما حّف بها يف الأداء 

والأزمان-  اخلطاب،  يف  واخل�صو�ص  العموم  بني  ما  متفاوتة  املقامات  اأّن  مع  املعنى  اأو 

كذلك- متباعدة؟ وهل كان خل�صو�ص املقام اأو عمومه اأّي اأثٍر يف هذا الّتنا�صب؟.

} القيامة:  �صـورة  يف  قائـل  مـن  عـّز  فقولـه  الأّول  املو�صع  فاأّما 

))( معرتك الأقران: )/49.

اأّن القيا�ص مع الفارق- كما هي  اإىل  ))( ينظر مفهوم »اأفق النتظار« يف: جمالّية الألفة ل�صكري املبخوت: ))، ويجُ�صار 

العادة -.
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((4

الآيــات  ، وهـــذه 
)((

{

الكرميات يحّفها قبلها: من اأّول ال�ّصورة اإىل قوله تعاىل: {

اآخر  اإىل   
)((

{ } تعاىل:  قوله  وبعدها   
)((

{

ال�صورة الكرمية.

و�صبب نزول الآيات مرويٌّ عند البخارّي وم�صلم وغريهما: )عن ابن عّبا�ص اأّنه قال: 

  يعالج من التنزيل �صّدًة، وكان مما يحّرك �صفتيه يريد اأن يحفظه..، فاأنزل اهلل 
ّ
كان النبي

.
)4(

} الآيات( تعاىل: {

فيها؛ يقول �صاحب   الغالبة ظاهرة جّداً 
ّ
وال�ّصورة مكّية كّلها باتفاق، و�صمات املكي

واملوؤثّرات  احلقائق  من  الب�رضّي  القلب  على  حت�صد  �صغرية  �صورة  ال�صورة  )هذه  الظالل: 

ور وامل�صاهد..، ما ل ِقَبَل له بواجهته..، حت�صدها بقّوة ويف اأ�صلوب خا�ّص تعل لها  وال�صُّ

، حيث 
ّ
طابعًا قراآنّيًا متمّيزاً، �صواء يف اأ�صلوب الأداء الّتعبريّي، اأو اأ�صلوب الأداء املو�صيقي

.
)5(

يجتمع هذا وذاك على اإيقاع تاأثري �صعورّي قوّي(

ال�ّصورة  اأّول  بني  منقطع  اعرتا�ص  وكاأنها  املذكورة  الآيات  تظهر  احل�صد  هذا  وبني 

  ب�صمري الكاف، وهو ما بّينه �صبب النزول.
ّ
واآخرها؛ خطابًا للنبي

عموم  اإىل  ال�ّصبب  خ�صو�ص  من  الكرمي  الّنظم  خروج  هو  عليه   ينتبه  الذي  والأمر 

اخلطاب؛ اإذ لذلك اأثره يف الوجه املجُْخَتاِر من وجوه التنا�صب لعالقة الّتالزم بينهما، وهو 

} والتقفية يف  } و{ اأمٌر ظاهٌر يف قوله تعاىل: {

))( القيامة: 6)-9).

))( القيامة: 4)-5).

))( القيامة: 9)-0).

)4( احلديث يف البخاري: كتاب بدء الوحي، باب: كيف كان الوحي، رقم 5، )/6، ويف موا�صع اأخرى، والرتمذي، كتاب 

تف�صري القراآن، باب �صورة القيامة، رقم: 9)))، 5/)6)، والّلفظ للبخارّي.

)5( يف ظالل القراآن، �صّيد قطب، مج 8/ج9)/�ص6)).
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} واو اجلماعة ليكون  } فجعل ال�صمري يف { اإثرها بقوله تعاىل: {

.
)((

اخلطاب جلن�ص الب�رض جميعًا

واأّما الثاين: فهو حماولة اكتناه وجه املنا�صبة بني هذه الآيات وما حّف بها؛ مع اأّن التنّزل 

كان متفّرقًا، وكان بع�صه على �صبب وبع�صه ابتداًء، وهو الأمر الذي اأدىل جّل املف�رّضين ممن 

اهتّم بعلم الّتنا�صب بدلوه فيه، لأّن هذه الآيات- كما ذكر الإمام ال�صيوطي- من الآيات 

كيف  قلت:  )فاإن  ِماًل:  جمجُ قال  الذي  الزخم�رضي  اأقدمهم  ولعّل   .
)((

منا�صبتها اأ�صكلت  التي 

به من  ات�صاله  القيامة؟ قلت:  بذكر  اآخره  اإىل   { قوله { اّت�صل 

جهة هذا للتخّل�ص منه اإىل التَّوبيخ بحّب العاجلة وترك الهتمام بالآخرة. الوجه: عبارة 

، وهو قول- كما هو بنّي- �صديد التكثيف؛ اإذ مل يبنّي الإمام ق�صده بـ)هذا( 
)((

عن اجلملة(

اأو )اجلملة( فكانت عبارته ي�صوبها غري قليٍل من الغمو�ص واللتبا�ص الذي وجد طريقه 

اإذ ذكر زعم قوٍم من قدماء الّرواف�ص  ازي؛  اإىل التف�صيل والو�صوح عند الإمام الفخر الرَّ

اأّنه ل منا�صبة بني هذه الآيات وبني ما قبلها وما بعدها، ثم طفق يذكر وجوهًا: اأّولها: اأّنه 

 عنه اإمنا اتفق للر�صول  عند اإنزال هذه الآيات عليه. 
ّ
)يجُحتمل اأن يكون ال�صتعجال املنهي

. والذي يظهر اأن هذا الوجه معتمد 
)4(

فال جرم نجُهي عن ذلك ال�صتعجال يف هذا الوقت(

على اأمرين هما: ظاهرجُ روايِة �صبب النُّزول، واأّن النُّزول غالبًا م�صاقب للحادثة، واأّن هذه 

 بني ما قبلها 
)5(

ال�ّصورة نزلت دفعة واحدة، ويكون وجه التنا�صب اأّن هذه الآيات معرت�صة

وما بعدها.

ويبدو اأن يف هذا الوجه �صيئًا من البعد؛ لأّن املعّول عليه يف معرفة اأّن هذه ال�ّصورة اأو 

))( ينظر: الك�صاف للّزخم�رضّي، 649/4.

))( ينظر: معرتك الأقران، )/49.

))( الك�ّصاف للّزخم�رضّي: 649/4.

مال  واإليه  بعدها،  فما   49/( املعرتك  اأوجه يف  اأربعة  ثاين  ال�صيوطي  96)، وذكره  5)/ ج0)/ �ص  الكبري: مج  التف�صري   )4(

�صاحب الّظالل فجزم به، ينظر مج8/ ج9)/ �ص))) فما بعدها.

)5( يراد بالعرتا�ص يف هذا ال�ّصياق مفهومه العاّم.
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�صيء  فيها  ينقل  مل  ال�ّصورة  يح وهذه  ال�رضَّ النقل  اإمنا هو  اأو جنومًا  دفعة واحدة  نزل  غريها 

من هذا القبيل، و�صبب النُّزول بنّي اأّن النبي  كانت تاأخذه هذه احلال فح�صب، ثم اإن 

دَّ وجهجُ التَّنا�صب مرعيًّا بالن�صبة اإىل املخاطب  هذا الوجه ل يدّل على وجه املنا�صبة اإّل اإذا عجُ

، وعموم اخلطاب يف هذه الآيات وغريها 
)((

وحده اعتماداً على ما روي يف �صبب النزول

هو املقّدم.

ولذا فقد ا�صتبعد �صاحب روح املعاين هذا الوجه، فذكر الرواية ثّم عّقب قائاًل: )فما 

يف الَبنْيِ منا�صٌب ملا وقع يف اخلارج ]اأي ما جاء يف رواية �صبب النزول[ دون املعنى املجُوحى 

ه بع�صهم لهذا بال�صتطراد، واأطلق اآخر عليه العرتا�ص باملعنى الّلغوّي، وهذا  به، وخ�صّ

العجلة يف هذه  يراه على وقوع  النظم اجلليل، ول دليل ملن  يتفق مثله يف  عندي بعيد مل 

.
)((

الآيات �صوى خفاء املنا�صبة(

املنا�صبة من جهة املعنى الكّلي الذي يظهر يف  التما�ص وجه من وجوه  ومن هنا تعنّي 

الّنظم الكرمي مع غ�ّص الّنظر عن �صبب النُّزول اخلا�ّص لهذه الآيات، وهي كثرية منها ثاين 

الفخر  يقول  املف�رّضين؛  من  كثري  عليه  وتبعه  الرازي،  الفخر  الإمام  ذكرها  التي  الوجوه 

الـرازي: )وثانيهما: اأّنه تعاىل نقل عن الكّفار اأنهم يحّبون ال�صعادة العاجلة؛ وذلك قوله: 

} ثّم بنّي اأّن التعجيل مذموم مطلقًا حتى التعجيل يف اأمور الدين  }

، ولعّل هذا 
)((

){ } وقال يف اآخر الآيات: { فقال: {

الوجه- واهلل اأعلم براده- اأن يكون اأوفق الوجوه التي ذكرها الفخر الّرازي؛ ذلك اأّنه يرّد 

 بالّن�صبة 
ّ
املنا�صبة يف ال�ّصورة اإىل اأمٍر معنوّي متعنّي يف ال�ّصياق الكرمي نف�صه ل اإىل اأمٍر خارجي

اإليه، اأي الّروايات التي ذكرت، اأوًل، ولأّنه ي�صري اإىل عموم اخلطاب لالأّمة جميعها املتالزم 

�سبق، ولكّن العتبار يف  الّن�س كما  اأثٌر يف فهم  له  الّنزول، واإن كان  ب�سبب  ارتباٌط  ًة-  املنا�سبة- خا�سّ لي�س لإيقاع   )((

: )املنا�صبة يعترب فيها الألفاظ ومعانيها، دون �صبب الّنزول(، قطف 
ّ
اإيقاع املنا�صبة يكون للنَّظم واملعنى، يقول ال�ّصيوطي

الأزهار يف ك�صف الأ�رضار، )حت: د. اأحمد بن حمّمد احلّمادي(، )/)))، )/))).

))( روح املعاين، الآلو�صي: مج6)/ ج9)/ 46).

))( التف�صري الكبري: املو�صع ال�صالف، وهو الوجه الذي عّول عليه البقاعي يف )نظم الّدرر(: ))/98 فما بعدها.
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مع املنا�صبة، بدللة ال�صابق والّالحق، ثانيًا، وي�صاف اإىل ذلك اأّنه ل يقت�رض يف التما�ص وجه 

الّتنا�صب املعنوّي مع الآيات ال�ّصابقة فح�صب، بل ميتّد اإىل الآيات الالَّحقة والّرابط نف�صه؛ 

اإذ اإّن الإ�صارة املعنويّة التي ربطت الآيات كّلها- بح�صب هذا الوجه- هي »ذّم العجلة عند 

الإن�صان، ول �صّيما اإذا كانت الآخرة هي املطلوبة«، وهي اإ�صارة تنتظم ال�ّصورة الكرمية من 

: اأيّان  اأولها اإىل اآخرها، فالإن�صان عاّمًة يح�صب اأّن اهلل �صبحانه لن يجمع عظامه، وي�صاألجُ

يوم القيامة؟ ويوم القيامة كما و�صفه القراآن الكرمي بزعم هذا الإن�صان »رجٌع بعيد«، ولذا، 

فاإّن العجلة التي جبل عليها الإن�صان َتتَِّخذجُ يف الآيات منًحى وو�صفًا زائداً على الو�صطّية 

والّريث لت�صبح من قبيل العجلة املذمومة التي تدفعه اإىل الّركون اإىل ما بني يديه من الّلحظة 

الّراهنة واجلحود با هو اآٍت ل ريب فيه من القيامة واحل�صاب.

وتبدو اجلبّلة التي طبع عليها الإن�صان وجهًا اآخر يف وجوه التَّنا�صب بني الآيات الكرمية، 

وهو وجه دقيق مكّمل للوجه الذي �صلف، ذكره ال�ّصيوطي عند قوله: )اإّن الّنف�ص ملا تقّدم 

ِدَل اإىل ذكر نف�ص امل�صطفى ؛ كاأّنه قال: هذا �صاأن الّنفو�ص،  ذكرها يف اأّول ال�ّصورة عجُ

، وكاأّن الإمام ال�ّصيوطي 
)((

واأنت يا حمّمد نف�صك اأ�رضف الّنفو�ص فلتاأخذ باأكمل الأحوال(

.
)((

يلّوح اإىل ال�صتطراد وح�صن التخّل�ص

ال�ّصورة  الّتنا�صب يف هذه  اإىل وجوه  ي�صاف  اأن  التَّنا�صب ميكن  وثّمة وجه من وجوه 

  واأمته من بعده على حفظ القراآن الكرمي وجمعه وبيان 
ّ
الكرمية ينطلق من طماأنة الّنبي

اأن  ذلك  واآخرها؛  ال�ّسورة  اأّول  عليه يف  ِم  باملُْق�سَ الق�سم  ارتباط  يبدو يف  وهو  مقا�سده، 

لتاأكيد  البحث-  هذا  يف  حى  ال�صّ �صورة  على  الّتعليق  يف  اأ�صري  كما  دائمًا-  ياأتي  الق�صم 

م عليه وتاأكيد �صدق وقوعه،  ْق�صَ اأمرين؛ اأولهما: ِعَظمجُ املق�صم به؛ وثانيهما: التوطئة للمجُ

وال�ّصياق الكرمي هنا يق�صم على حقيقة غيبّية هي حقيقة البعث بعد املوت، ثّم يدلّل على 

�صاهد هو ت�صوية البنان، ويق�صم على حقيقة ثانية هي حقيقة  هذه احلقيقة ب�صيء حم�صو�ص مجُ

))( معرتك الأقران: )/50، )5، وينظر روح املعاين لالآلو�صي: مج6)، ج9)/ 46).

))( ينظر معرتك الأقران: )/46 فما بعدها، لبيان م�صطلحي ال�صتطراد وح�صن التخّل�ص يف هذا ال�صياق.
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ياع اأو النُّق�صان، وكما اأّن البعث ل ريب فيه، اإّل اأّن  حفظ اهلل تبارك وتعاىل قراآنه من ال�صّ

الإن�صان يعجل فينكره، فكذلك حفظ القراآن ل ريب فيه، اإّل اأّنك يا حمّمد يغلب عليك 

تك مّما يحّرك فيك من نوازع اإن�صانّيتك العجلة فتحّرك ل�صانك به. حر�صك على اأمَّ

اإيذانًا  منهما  واحدة  على  الّدليل  ياأتي  ذلك  بعد  ثم  حقيقتني،  على  تق�صم  فالآيات 

بارتباطهما؛ اأي اإّن �صّحت الأوىل �صحت الثانية، وهما �صحيحتان بال ريب. وهذا الوجه 

 بـ)التنظري(، وهي دعامٌة معنوّية تعتمد اإحلاق النظري بالنظري فهذا 
ّ
يقرب مما �صّماه ال�ّصيوطي

من جهة  م�صبه  ما  لأمٍر  �صيقت  اآيات  اأو  اآية  تكون  اأن  فيه  العقالء، وحا�صل كالمه  �صاأن 

من اجلهات لالآية اأو الآيات التي ت�صبقها اأو تليها، فاإذا ثبتت اإحداهما كانت الثانية ثابتًة 

.
)((

مثلها

ولعّل مما هو مظّنة للتَّفّكك وعدم التَّنا�صب اأن يكون بني املكّونني من مكّونات الّن�ص 

اإذ  الكرمي؛  القراآن  فعاًل يف  ما وجد  وهو  الوقت طويلة،  من  فرتة  اإىل جنب  جنبًا  و�صعا 

العك�ص؛  اأو  مدنّية،  اأّنها  فيها  اجح  الرَّ واحدة  اآية  اأو  اآيات  اإل  كّله   
ّ
مّكي ال�ّصور  بع�ص  اإن 

اجح فيها اأنها مكّية، فاإذا اأخذ بعني الّنظر  ورة كّلها مدنّية وبينها اآية الرَّ اأي اأن تكون ال�صُّ

تغرّي املقامات وتغرّي املقت�صيات يف املو�صوعات والأ�صلوب ازدادت الق�صّية تعقيداً وازداد 

هًا نحو العاملني اإىل  باملقابل الدليل و�صوحًا على ق�صد التَّنا�صب يف اآيات الّذكر احلكيم توجُّ

يوم القيامة، واأّن هذا القراآن م�سدره احلكيم اخلبري الذي اأحاط كّل �سيء علمًا.

اأثناء �صورة مكّية خال�صة، فكثرية يف  اآية مدنّية يف  اأن تكون  فاأّما احلالة الأوىل، وهي 

} تعاىل:  قوله  ومنه  الكرمي،  القراآن 

.
)((

{

وال�صياق الكرمي يجري من اأّول ال�ّصورة اإىل قوله تعاىل: {

))( ينظر املعرتك: )/50، )5.

))( هود: 4)).
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ال�صورة  اآخر  اإىل   {

الكرمية.

ور املكّية، ول يجُطماأنُّ اإىل مدنّية غري هذه  والن�ّص الكرمي من �صورة هود، وهي من ال�صُّ

عمرو  بن  كعب  الَي�رَض  )اأبي  يف  نزلت  الآية  هذه  اأّن  ال�صحيح  يف  روي  ملا   ،
)((

منها الآية 

، ففي البخارّي من طريق يزيد بن ذريع عن ابن م�صعود: )اأّن رجاًل اأ�صاب 
)((

الأن�صاري(

} الآية فقال الرجل: يا    فاأخربه، فاأنزل اهلل: {
ّ
بلًة، فاأتى النبي من امراأة قجُ

.
)((

ر�صول اهلل اأيل هذا؟ قال: »جلميع اأّمتي كلهم«(

النبوّي  الّن�ّص  بعد  القول  نافلة  بها من  الآية والآيات احلاّفة  واحلديث عن عموم هذه 

، فال 
)4(

يح ف�صاًل عّما يف الآية وما حّفها من اإ�صارات �رضيحٍة يف الّنظم الكرمي اإىل ذلك ال�رضَّ

داعَي اإىل اخلو�ص يف مثل هذا، واإمنا �صيجُْقت�رض على مقاربة التَّنا�صب بني هذه الآية وما حّف 

الّرواية  �صند  اإىل  عليه-  الطالع  الباحث  و�صع  فيما   – تفتقر  اأّنها جميعًا  بيد  الآية،  هذه  غري  مدنّية  املف�رّضون  يذكر   )((

 يف الربهان ))/)))، 4))( اأنها من القراآن الذي تعّدد نزوله، 
ّ
ال�صحيحة التي عليها املعّول يف ذلك، ويرى الّزرك�صي

وهو يبني راأيه على اأّن ال�ّصورة مكّية فح�صب، وهو اأمٌر غري مّطرد، اإذ اإن العربة يف ت�صمية ال�ّصورة اإّما الفتتاح واإما 

الغالب.

))( وقيل غريه اإّل اأّن اخلالف يف حتديد ال�صم ل اأّنه من الأن�صار اأو املهاجرين؛ اإذ هو اأن�صارّي حتمًا.

الة، وينظر لبيان ا�صم الرجل: فتح الباري �رضح �صحيح  ))( احلديث يف البخارّي برقم ))50(، )/9))، باب مواقيت ال�صّ

البخاري لبن حجر الع�صقالين )حت: عبد الباقي( )/0)، والواحدي يف اأ�صباب النزول )حت: �صقر(: 69).

)4( ينظر لال�صتزادة: تف�صري البحر املحيط لأبي حّيان الأندل�صي: 5/)5)، والتحرير والتنوير لبن عا�صور: ))/)4).
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ًة نزلت بعد نزول �صائر ال�صورة الكرمية بوقت  بها، مع الأخذ بعني الّنظر اأّن هذه الآية خا�صّ

ممتّد، واأن عنا�رض املقام خمتلفة من جهتني: جهة عاّمة؛ ويق�صد بها اختالف البيئة املكّية عن 

ة؛ ويق�صد بها اأن الكرثة الكاثرة من اآيات �صورة هود نزلت ابتداًء  املدنّية، واأخرى خا�صّ

واأن هذه الآية �صح اأنها نزلت على �صبب خم�صو�ص.

ولعّل الكالم على الّتنا�صب بني هذه الآية وما حّفها يكاد يكون كاحلديث عن عمومها؛ 

اإذ اإّن �صّدة تنا�صب هذه الآية مع ال�ّصياق الكرمي كّله كان م�صتند �صاحب الّظالل يف الّركون 

حيحة يف �صبب نزولها تبنّي اأنها مدنّية؛ يقول �صاحب  واية ال�صَّ اإىل مكّية هذه الآية مع اأّن الرَّ

  با كان من الختالف على مو�صى 
ّ
الل: )والآية 4)) واردة يف �صياق ت�رضية عن النبي الظِّ

من قبل، توجيهه لال�صتقامة كما اأمر هو ومن تاب معه، وعدم الّركون اإىل الذين ظلموا؛ 

رب على مواجهة تلك الفرتة الع�صيبة..، ووا�صٌح  الة وبال�صّ )اأي اأ�رضكوا(، وال�صتعانة بال�صّ

.
)((

 مو�صوعًا وجّواً وعبارة(
ّ
اأن الآية قطعٌة من ال�ّصياق املّكي

رف عن خمالفة راأي �صاحب الّظالل ل�رضيح الّنقل، اأو تاأويله لظاهر هذا  ومع غ�ّص الطَّ

الّنقل، فاإّن قوله غايٌة يف تنا�صب الآية الكرمية مع اجلّو العاّم لل�ّصورة كّلها؛ )حّتى ل يت�صّور 

، وهو الوجه املجمل من وجوه التَّنا�صب، وتف�صيله اأن 
)((

خلّو ال�ّصياق منها بادئ ذي بدء(

اأثنائه هذه الآية، وهو يجري من الآية  املنا�صبة بني املقطع الذي وردت يف  ي�صتبان وجه 

ال�ّصورة  الكرمية مع كامل  ال�ّصورة  املئة من  بعد  ال�صاد�صة ع�رضة  الآية  اإىل  املئة  بعد  التا�صعة 

اأوًل، ثّم التخّل�ص اإىل بيان وجه املنا�صبة بني هذه الآية منفردة مع �صياق املقطع ثم ال�ّصورة 

الكرمية كّلها.

الآيات  تكون  اأن  اأولهما:  الّتنا�صب؛  وجوه  من  وجهني  على   
ٌّ

مبني فهو  الأّول  فاأّما 

ا�صتطراداً على الق�ص�ص املا�صية التي متّثل مو�صوعات ال�ّصورة اإجماًل؛ اإذ اإّن مو�صوعات 

))( يف ظالل القراآن، �صّيد قطب: 490/4، وهو اأحد قولني للعاّلمة ابن عا�صور يف التحرير والتنوير: ))/44).

))( يف ظالل القراآن: 490/4.

Tamkeen.indb   240 12/9/09   1:30 PM



(4(

املو�صوعات  هذه  اأهم  ومن  ومقت�صياتها،  املكّية  الفرتة  مقام  يربطها  متعّددة  هود  �صورة 

ا�صتعرا�ص ال�صورة الكرمية حلركة العقيدة الإ�صالمّية يف التاريخ الب�رضّي، من خالل عر�ص 

الم، ثم التعقيب على كّل واحدة من تلك  الة وال�صَّ ق�ص�ص جمموعة من الأنبياء عليهم ال�صَّ

 
)((

الق�ص�ص هذه  نهاية  ويف  اإخوانه،  اأ�صاب  با  عنه  والّت�رضية     
ّ
النبي بتوجيه  الق�ص�ص 

  واأّمته اإىل ما ي�صتفاد من هذه 
ّ
ياأتي الّتعقيب يف ختام ال�ّصورة بالإ�صارة اإىل توجيه النبي

الق�ص�ص وهذه امل�صاهد بيانًا وحتذيراً، فلي�ص هناك �صّك يف اأّن القوم يعبدون ما كان اآباوؤهم 

يعبدون، �صاأنهم �صاأن اأ�صحاب تلك الق�ص�ص وتلك امل�صائر، ون�صيبهم الذي ي�صتحقونه 

و�صيوفَّونه، فتكون هذه الآيات الكرمية تفريعًا على الق�ص�ص املا�صية، ولعّل ما ي�صهد لذلك 

يف الّنظم الكرمي اأن ا�صم الإ�صارة )هوؤلء( املذكور يف مفتتح املقطع يف الآية التَّا�صعة بعد املئة 

.
)((

ورة من قبل عائد على م�رضكي قري�ص الذين عهدوا يف ال�صُّ

 { وثانيهما: ينبني على اأن ال�صتطراد املذكور كان يف قوله تعاىل: {

الآية.

وبنــاًء علــى ذلــك يكــون الّن�ص الكريـم مــن الآيــة الّتا�صــعة بعــد املئــة اإلــى الآيــة 

} الآية، وقوله تعاىل:  اخلام�صــة ع�صـرة بعـد املئة اعرتا�صًا بني قوله تعاىل: {

.
)((

} الآية، دعا اإليه النتقال ال�صتطرادّي يف معاٍن متما�صكة }

فاملقطع بكامله متنا�صب مع »جّو ال�صورة« كّلها من جهة، ومتنا�صب مع املقاطع التي 

ت�صبقه وتليه معنويًّا من جهة اأخرى، ومن ثّم فاإن تنا�صب اآياته بع�صها مع بع�ص اإ�صارة اإىل 

تنا�صبها منفردة مع ال�ّصورة كلها بح�صب عالقة التعّدي بني اجلزء والكّل، وهو ما �صيت�صح 

يف الآية مو�صوِع املثال؛ اإذ اإّن الآية على كال الوجهني املذكورين لتنا�صب املقطع يكون 

الة وال�ّصالم. ))( هي ق�ص�ص نوح وهود و�صالح واإبراهيم و�صعيب عليهم ال�صّ

عود: 4/)4) فما بعدها، ويف  ))( ينظر: الك�ّصاف: 5/4)4 فما بعدها، وتف�صري اخلازن: )/)8) فما بعدها، وتف�صري اأبي ال�صُّ

ظالل القراآن: مج 4/ج  /))6 فما بعدها، والتحرير والتنوير: ))/))) فما بعدها.

))( انفرد بهذا العاّلمة ابن عا�صور يف التحرير والتنوير: ))/))) فما بعدها.
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 واآخر معنوّي م�صتفاد 
ّ
ابق لها والاّلحق من املقطع وا�صٌح يف اأمرين: لفظي تنا�صبها مع ال�صَّ

منه ومننٍب عليه.

وهو  الكرمية،  الآية  �صدر  يف  العطف  حرف  وجود  خالل  من  فيظهر   :
ّ
اللَّفظي فاأّما 

؛ اإذ ل بجُّد- كما �صلف القول- من جامع ي�رضك 
)((

اإحدى الو�صائل املوؤِذنة باإيقاع التَّنا�صب

يف احلكم �صابق احلرف وتاليه.

اأمٌر اآخر يقّوي الأول ويجري على َجْرِيه، وهو يظهر من وجود ا�صم الإ�صارة )ذلك( 

الذي ل بّد له من عائد يعود عليه، وهو َبْعدجُ اإحدى الو�صائل املوؤذنة بالتنا�صب، وجمهور 

الو�صّية  من  املتقّدمة  املاأمورات  كّل  على  عائد  الآية  يف  الإ�صارة  ا�صم  اأّن  على  املف�رّضين 

.
)((

الة والنهي عن الطغيان يف الأر�ص والّركون اإىل الذين ظلموا بال�صتقامة واإقام ال�صّ

بط املعنوّي الذي يقوم على ترّتب الأوامر  فو�صائل اإيقاع التنا�صب موجودة وموؤذنة بالرَّ

الإلهّية يف ال�ّصياق الكرمي، وكانت من جهتها تعقيبًا على التَّ�صلية احلا�صلة من املقارنة بني 

امل�رضكني وبني اإ�رضائيل، فكان الأمر )ا�صتقم( مرتّتبًا على التَّ�صلية التي ت�صّمنها قوله تعاىل: 

} الآية، فهذه  } الآية، وعن الّتثبيت املجَُفاد بقوله تعاىل: { }

ك بالإ�صالم من وجه قومي،  وام على الّتم�صُّ الّت�صلية وهذا الّتثبيت يرتّتب عليه احل�ّص على الدَّ

وملّا كان الإ�صالم يف جوهره ا�صتقامة على منهج احلّق تبارك وتعاىل وترك الّركون اإىل الذين 

اأجلى مظاهر ال�صتقامة  كفروا، جيء بهذين الأمرين )ا�صتقم( و)ل تركنوا(، وملّا كانت 

البيان  التَّنا�صب تعقيب  الة، كان يف منتهى  ال�صّ اإقامة  بها هو  التم�ّصك  ينبئ عن  واأهم ما 

هذا  باأهمّية  تنويهًا  معطوفًة،  ال�صالة(  بـ)واأقم  تركنوا(  و)ل  )ا�صتقم(  بعد  الكرمي  القراآيّن 

اأجزاوؤه بع�صها عن بع�ص من جهة  باأّن الإ�صالم كلٌّ ل تنف�صل  ْكِن من جهة، واإ�صعاراً  الرُّ

))( ينظر البالغة يف تنا�صب �صور القراآن واآياته، د. اأحمد نّتوف: 98.

))( جزم به كلٌّ من: الزخم�رضّي يف الك�ّصاف: )/9)4، والفخر الّرازي يف تف�صريه: مج 9/ج8)/ �ص58، واخلازن يف تف�صريه: 

التحرير  البحر: 5/)5)، وابن عا�صور يف  قولني: لأبي حّيان يف  اأحد  تف�صريه 46/4)، وهو  ال�ّصعود يف  واأبو   ،(48/(

والتنوير ))/))).
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 { بـ{ الأوامر  لهذه  الكرمي  اخلتام  كان  ثم   ،
)((

اأخرى

ورة كلها ف�صاًل عن الآيات يف املقطع املذكور،  رب يف الآية الكرمية متنا�صٌب مع ال�صُّ وال�صَّ

اإّن املقام-  اإذ  بالتَّنا�صب؛  الّربط الذي يوؤذن  اآخر من وجوه  ال�ّصورة وجه  اآخر  وذكره يف 

كما اأ�صري- مقام تثبيت، وال�صتقامة على املاأمورات التي ذكرت دائمًا ع�صرية حمتاجٌة اإىل 

رب، فال�صتقامة  الة حتتاج اإىل ال�صَّ اإقامة ال�صّ اإن  زاد يعني، وهذا الزاد هو )اأقم ال�صالة، ثم 

اأجر  يجُ�صيعجُ  اإح�صان، واهلل ل  التَّكذيب  اإح�صان وال�صرب على كيد  الة  ال�صّ اإح�صان، واإقامة 

.
)((

املح�صنني

واأّما احلالـة الثانيـة فعكـ�ص الأوىل وهـي وجود اآية مكّية يف �صورة مدنّية، وهي حاٌل نادرة 

ا يف الّتنزيل الكرمي، منها- ولعّلها املو�صع الوحيد يف القراآن الكرمي- الآية الثالثة ع�رضة  جدًّ

بعد املئة من �صورة التَّوبة، وهي قوله عّز من قائل: {

من  ويحّفها   {

} تعاىل:  قوله  قبلها 

تعاىل: { قوله  بعدها  } ومن 

.{

القراآن  من  نزل  ما  اآخر  من  هي  بل  مدنّية؛  الآية  هذه  بها  اأحلقت  التي  الّتوبة  و�صورة 

))( ينظر: التف�صري الكبري للفخر الّرازي مج 9، ج8)، �ص59 فما بعدها، والتحرير والتنوير: ))/))) فما بعدها.

))( ينظر: الك�ّصاف للزخم�رضي )/5)4 فما بعدها، وكالمه يقارب هذا، ويف ظالل القراآن: 4/))6 فما بعدها، والتحرير 

والتنوير )املو�صع ال�صالف، وهو عني ما ذكراه مع ت�رّضف ي�صري يف ال�ّصياق.
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 ،
)((

متعّددة( روايات  نزولها  �صبب  يف  رويت  التي  الآيات  من  الآية  هذه  اإّن  ثم  الكرمي، 

اأ�صاًل  اأنهــا حتمـل على تعّدد النزول، وعلى هذا تكون الآية مكّيًة  وغايــة مـا يقال فيها 

اأقاويل املف�رّضين  اأحكام، ومن هنا فقد كرثت  باأهمّية مــا حتملــه من  اإيذانًا  تكّرر نزولها 

اأّن  اأعلم-  واهلل  والّراجح-  مدنّيتها،  اأو  الآية  مكّية  يف  مرتددين  فكانوا  الآية،  هــذه  يف 

حيح من حديــث �صعيد بن امل�صّيب عن اأبيه اأّنه  هذه الآية مكّية للخرب الذي روي يف ال�صّ

اأخربه: )اأّنه ملّا ح�رض اأبا طالب الوفاة، جاءه ر�صول اهلل  فوجد عنده اأبا جهل بن ه�صــام 

وعبد اهلل بن اأمّية بــن املغرية، فقال ر�صول اهلل  لأبي طالب: »يا عم، قل ل اإله اإّل اهلل 

اأترغب  اأبا طالب،  يا  اأمّية:  اأبو جهل وعبد اهلل بن  اأ�صهد لك بها عند اهلل«، فقال  كلمــًة 

املقالة،  بتلك  ويعودان  عليه،  يعر�صها    اهلل  ر�صول  يزل  فلم  املطّلب؟!،  عبد  مّلة  عن 

اإل  اإله  يقول ل  اأن  واأبى  املّطلب  مّلة عبد  ما كّلمهم: هو على  اآخر  اأبو طالب  قال  حتى 

 اهلل، فقال ر�صول اهلل : »اأما واهلل لأ�صتغفرنَّ لك ما مل اأجُْنَه عنك«، فاأنزل اهلل تعاىل فيه:

.
)((

} الآية }

واخلرب �رضيح و�صحيح يف نزول الآية الكرمية، وفيه الفاء التي تدّل على ال�ّصببّية والّتعقيب 

ويدعم ذلك خرٌب نقله الآلو�صي عن طبقات ابن �صعد ي�رّضح باأن الآية نزلت عقيب وفاة 

اأبي طالب.

ومهما يكن من اأمر فاإّن الّنظر يف الآيات الكرمية يبدي وجوهًا من الت�صال املتني يف�صي 

اإىل منتهى التَّنا�صب، �صاأن القراآن الكرمي يف كّل مو�صع من موا�صعه، واحلديث عن تنا�صب 

ورة كّلها اأ�صلوبًا ومو�صوعًا؛  الآية يدور على ثالثة وجوه؛ اأولها: تنا�صب هذه الآية مع ال�صُّ

وثانيها: تنا�صب هذه الآية مع �صابقتها؛ وثالثها: تنا�صبها مع لحقتها يف ال�ّصياق الكرمي.

اأّول هذه  من  بنّي  ملا  تعاىل  اهلل  اأّن  )اعلم  قائاًل:  الّرازّي  الفخر  فقد جاّله  الأّول:  فاأّما 

ال�ّصورة اإىل هذا املو�صع وجوب اإظهار الرباءة عن الكّفار واملنافقني من جميع الوجوه بنّي 

))( تنظر يف اأ�صباب نزول القراآن، اأبو احل�صن الواحدي: )6) فما بعدها، وما �صيذكر اأقدم هذه الروايات.

))( احلديث يف البخارّي، كتاب التف�صري، باب تف�صري �صورة التوبة، رقم 98)4، )/0)6).
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يف هذه الآية اأّنه تب الرباءة عن اأمواتهم واإن كانوا يف غايِة القرب من الإن�صان كالأب 

، وبناًء على ذلك تكون الآية جزءاً من تفريع 
)((

اأجُوِحَيت الرباءة عن اأحيائهم( والأم، كما 

ذكرها  التي  تلك  اآخرها،  اإىل  اأولها  من  الكرمية  ال�صورة  تنتظم  حمورّية  ق�صّية  على  جرى 

الإمام الّرازي من )الرباءة من الكّفار( وَمْن والهم.

واأّما الّثاين: فيبدو من وجوه لفظّية م�ستكّنة يف الّنظم الكرمي تنبئ عن الرتباط املعنوّي 

بني الآية وما �صبقها؛ ففي الآية لفٌظ معهوٌد يف التي �صبقتها وهو لفظ )املوؤمنني(، كما اأّن 

املو�صوع واحد، والآيتان ال�صابقتان لالآية مو�صوع الدرا�صة اإمنا هما تعداد لبع�ص �صفات 

املوؤمنني جاءت جمملًة، وجاءت الآية الكرمية لتبنّي يف اأثنائها �صفة اأخرى من �صفات هوؤلء 

املوؤمنني اقت�صت اأهمّيتها اإفرادها م�صتقّلًة م�صتاأنفة من دون حرف عطف، وهي الترّبوؤ من 

التبعّية وتلك القربى مع �رضع اهلل ومراداته  اإذا تعار�صت هذه  كّل عالئق القربى والتبعّية 

باأهميتهم  اإ�صعاراً  العطف  طريق  من    املع�صوم   
ّ
النبي اإىل  املوؤمنون  واأ�صيف  ال�ّصامية، 

فة، فهذا وجه. وتوطئة للحكم الذي �صياأتي، وت�رضيفًا ملن يّت�صف بهذه ال�صِّ

ووجه اآخر م�صتفاٌد اأي�صًا من الّنظم الكرمي ومتفّرع على الوجه ال�ّصالف، ينطلق من قوله 

فة  }؛ اإذ كان هذا الو�صف متهيداً لال�صتئناف املتدّرج اإىل ال�صّ تعاىل: {

التي �صتاأتي يف الآية؛ ذلك اأّن )ما كان( معناه الّنهي املبالغ فيه بطريق نفي الكون مع لم 

، مما يعني اأّن هذا حدٌّ من حدود اهلل ينبغي اجتنابه، فمن اأراد الّت�صاف بالإميان، 
)((

اجلحود

ال�صتغفار  ترك  احلّد وهو  هذا  من  نف�صه  بحفظ  فعليه    امل�صطفى  با�صم  ا�صمه  واقرتان 

ربى متينًة  للذين كفروا بعد تعنّي كفرهم باملوت اأو الوحي ال�رضيح، ولو كانت اأوا�رض القجُ

معهم.

ا، ففي الآية التي تليها وجوٌه  واأّما الثالث؛ اأي ارتباط الآية بالّتي تليها، فهو وا�سٌح جدًّ

عّدة من اأوجه الّربط الّلفظي، اأهّمها حرف العطف الظاهر يف اأولها، واإعادة لفظة معهودة 

))( التف�صري الكبري: مج8/ج6)/ �ص65).

))( ينظر التحرير والتنوير: 0)/5)).
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يف الآية التي ت�صبقها وهي هنا لفظة )ال�صتغفار(، وي�صاف اإليها وجه دقيق ذكره اأهل العلم 

يف وجوه الّتنا�صب، وهو اأن تكون الثانية جوابًا ل�صوؤال ورد يف الأوىل ووجه الّرهافة يف 

هذا اأّن ال�ّصوؤال مل يرد �رضيحًا، بل ورد يف اأثناء الآية �صمنًا، ولذا فقد عّد العاّلمة ابن عا�صور 

 { هذه الآية من متام الآية التي ت�صبقها، يقول: )الآية معطوفٌة على جملة {

} فال جرم ما كان  وهي من متام الآية باعتبار ما فيها من قوله تعاىل: {

اإبراهيم قد يثري تعار�صًا بني الآيتني، فلذلك ت�صّدى القراآن للجواب  ما ورد من ا�صتغفار 

.
)((

عنه(

))( التحرير والتنوير: 0)/5)).
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�لباب �لثاني

 �أ�ساليب �لتّمكين وتطبيقاتها

في �لنّ�ص �لكر يم
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متهيد

يعني يف جمال  يقال هذا فهو  املعنى، وعندما  التَّوا�صل مهما كان نوعه هو  اأ�صا�ص  اإّن 

الأدب اأمرين اثنني يندرج اأولهما يف الّثاين:

اأّن التَّوا�سل ارتباط فكرّي بني �ساحب الكالم، اأو الّن�س، واملتلّقي بو�ساطة عالمات 

تَّفٍق عليها تعل التَّوا�صل ممكنًا، واأ�صا�صها النتماء اإىل بيئٍة لغويّة واحدة. مجُ

واأّن لهذا التَّوا�صل اأهدافًا وغاياٍت ووظائف تبداأ يف �صّلم القيم من حم�ص الّنفع املبا�رض؛ 

اإذ تكون الوظيفة اإعالمًا اأو اإبالغًا، ثم تزيد على ذلك بح�صب توافر النّية اجلمالّية الفنّية 

اَف اإىل الإبالغ املبا�رش؛ املتمّثل يف الرتباط  لي�سبح هذا التوا�سل برّمته عملّية اإبداعّية، ولُي�سَ

 مع الّن�س، ارتباٌط وجداينٌّ يكون من خالل التَّاأثري يف املتلّقي.
ّ
العقلي

 ينبغي اأن يكون عنده من الأدوات اللُّغوّية 
ّ
ويقوم هذا كّله على اأّن �صاحب الّن�ص الأدبي

والبالغّية الفنّية ما ميّكنه من حتقيق نقل املعاين التي يريدها واإبالغها اأّوًل، ثم اإ�صفاء �صفة 

الأدبّية عليها من خالل قوالب متنّوعة وطرائق �صّتى حتّقق �رضورًة احتاد امل�صمون، وتتمّيز 

تبعًا لأمرين  متفاوتة  املتلّقني بدرجات  واإثارة  الّنفو�ص  اإىل مكامن  الو�صول  بالقدرة على 

اأكان  ن�رض؛ �صواٌء  العجُ فيه هذا  الذي يرد  امل�صتخدم، وال�ّصياق  ن�رض  العجُ ترتكز عليهما؛ هما: 

هذا ال�ّصياق خارجّيًا اأم داخلّيًا، ومن هنا كان حديث اأ�صحاب الأ�صلوبّية املعا�رضين عن 

روف املح�صوبة لإحداث تاأثري كّلي ل بدَّ  الأ�صلوب: اأّنه ي�صيف اإىل فكرة معّينة جميع الظُّ

.)((
لهذه الفكرة من اإحداثه

 فقد م�صى الكالم على جّله قريبًا يف هذه العجالة؛ يف اأثناء الكالم 
ّ
فاأّما ال�ّصياق اخلارجي

على قاعدة »املقام ومقت�صى احلال« على وفق الفهم الذي تنتظم فيه القاعدة معادلة الإبداع 

))( ينظر: البالغة والأ�صلوبية: )))، والكالم من�صوٌب ثّمة اإىل �صتاندال.
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كّلها مع غ�ّص الّنظر عن العلم الذي ير�صد الأ�صلوب امل�صتخدم.

 فقد اأجُملح اإىل �صيء منه، وههنا متام الكالم الذي بجُِدَئ به.
ّ
اخلي واأّما ال�ّصياق الدَّ

اإّن اأّي جمهود يروم حتديد قيمة الكالم الفنّية، واأثره، ل بّد اأن يدور- كما يرى اجلرجايّن- 

.
)((

على قطبني رئي�صني هما: »جن�ص املزيّة« و»اأمرجُ هذه املزيّة«

فاأّما جن�ص املزيّة: فهي تدور على معرفة حقيقة الإبانة؛ اأي حقيقِة املو�صع الذي يكون 

فيه عمل �صاحب الكالم، ويف اأّي جزء من اأجزاء عملّية الإبداع يكون هذا اجلهد، وهو 

.
)((

ال�صيء الذي جنمت عنه كّل ال�ّصياقات التي اأثمرت معارك الّلفظ واملعنى

�ص يف الإجابة عن ت�صاوؤل كبري هو: كيف كان اختيار  واأّما البحث يف اأمر املزّية فيتلخَّ

كالمه  لي�صبح  فيها  ت�رّضف  وكيف  املزيّة  جن�ص  تكّون  التي  العنا�رض  يف  الكالم  �صاحب 

حاماًل خل�صائ�ص الكالم البليغ؟

 يف حديثه عن »اأمر املزّية«، وربِط معرفة اإعجاز القراآن الكرمي بها، 
ّ
لعّل النقد العربي

من جهة اأّنها تعليٌل وتف�صري ومعرفة )حلّجة اهلل تعاىل من الوجه الذي هو اأ�صواأ لها، واأنوه 

- عاّمًة- من حّيز 
ّ
 اقت�صى حتديَد قواعد ذات م�صموٍن �رضيح، تخرج احلكم الأدبي

)((
بها(

النطباع وغلبة الظّن بف�صيلة الّن�صو�ص، اإىل حّيز الّتعليل والربهان؛ اإذ كما يقول اجلرجايّن 

نه ولفٍظ ت�صتجيده من اأن يكون ل�صتح�صانك  يف قالته ال�ّصائرة: )ل بّد لكّل كالم ت�صتح�صِ

ذلك جهة معلومة، وعّلة معقولة، واأن يكون لنا اإىل العبارة عن ذلك �صبيل، وعلى �صّحة 

.
)4(

ما ادعيناه من ذلك دليل(

ومن هنا كان التَّوّجه اإىل الّن�ص الأدبي يف هذا املو�صع، ول �صّيما الأ�صاليب امل�صتخدمة 

اأبو  اإىل كتابي عبد القاهر- د. حممد  التفكري البالغي عند العرب- حمادي �صّمود، 496 فما بعدها، ومدخل  ))( ينظر 

مو�صى: )5 فما بعدها.

))( ينظر التفكري البالغي عند العرب، ومدخل اإىل كتابي عبد القاهر.

))( دلئل الإعجاز: )) وينظر �صّمود، املو�صع ال�صالف.

)4( دلئل الإعجاز )4.
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ابط بني اأطراف معادلة الإبداع، وعلى اأّنها ت�صع كالًّ من  فيه، على اأّنها املحافظة على الرَّ

 بالأدبّية فح�صب، اأو بالبالغِة، 
ّ
حيح يف احلكم على ن�ّص اأدبي هذه العنا�رض يف مو�صعه ال�صَّ

اأو الإعجاز؛ اأي اإّن هذه الأ�صاليب تعديل يعّدله الّن�ص الأدبي يف �صكله ليمّكن املعنى متكينًا 

تاّمًا، واأّي خلخلة يف هذا التَّمكني، اإمنا ت�صري اإىل خطاأ يف هذا الّتعديل و�صعف يف القيمة 

الفنّية للعمل نف�صه.

على اأّن احرتازاً ي�صاف يف هذا املقام، وهو اأّن الكالم الذي �صلف ل يعني اأّن درا�صة 

باأ�صاليبه  الّن�ص  عزل  اإىل  يهدف  للّن�ص  تفكيٌك  الّتمكني  اإ�صهامها يف  من جهة  الأ�صاليب 

على اأّنها هي احلامل الأوحد للبالغة اأو الإعجاز؛ بل اإّنها مقاربٌة تربط بني هذه الأ�صاليب 

الكّلي  الّنظم  اأي  الداخلّية؛  اأو  اإليها،  اأ�صري  التي  اخلارجّية  واملالب�صات  الأحوال  و�صائر 

ويزيد  �رضورًة  الأول  يت�صّمن  جديد  و�صٌف  بالغّية؛  اأ�صاليب  اأّنها  اإىل  لي�صاف  واملعنى، 

املتلّقي  ا�صتمالة  منها  الّن�ص  �صاحب  يروم  للّتمكني،  اأ�صاليب  باأنها  و�صفها  ذلك  عليه؛ 

والتاأثري فيه، ودفعه اإىل بذل جهد مقابل جلهده يف معاناة اإبداع الّن�ص عاّمًة، والإن�صات 

واإعمال الذهن، فالأ�صاليب لي�صت حت�صينًا للكالم بقدر ما هي حت�صني لتلّقي هذا الكالم، 

اإن حم�ص حت�صني الكالم  اإذ  اأن ت�صّمى الأوىل وظيفًة؛  اإذا �صّح  والوظيفتان خمتلفتان متامًا، 

 العايل، وكالم الّنقاد- مثاًل- عن ال�ّصجع 
ّ
وتزيينه ل يكون وظيفة معدودة يف الفّن الأدبي

املتكّلف الذي ل يروم �صوى التَّجميل، واإثقال الّن�ص به من غري اأن يطلبه املعنى اأو املوقف 

ل يحتاج اإىل مزيد بحث.

اأّما حت�صني التلّقي فهو وظيفة وا�صحة تعتمد على جممل عملّية الإبداع، واخلربة النف�صّية 

وباأحوال  معانيه على وفقها،  نقل  يريد  التي  والبيانّية  اللغوّية  باملنظومة  للمبدع  واملعرفّية 

خماطبيه ومتلّقيه، فال يكتفي باأداء املعنى يف اأو�صح �صبيل، واإمنا يزيد عليه باأن يكون هذا 

الو�صوح يف اأجمل حّلة؛ )فالأ�صلوب جمموعة من الإمكانات التي حتّققها الّلغة، وي�صتغّل 

اأكرب قدر منها الكاتب الّناجح اأو �صانع اجلمال املاهر الذي ل يهّمه تاأدية املعنى وح�صب، 
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بل واأح�صنها واأجملها، واإذا مل يتحّقق هذا الأمر اأخفق  بل يبتغي اإي�صال املعنى باأو�صح ال�صُّ

.
)((

الكاتب وانعدم معه الأ�صلوب(

وحتّرك  نف�صه،  يف  توؤّثر  املتلّقي  على  �صاغطة  قّوة  الفهم-  هذا  بح�صب  فالأ�صلوب- 

مكامن فكره و�صعوره من خالل اإ�صهام هذا الأ�صلوب يف اأ�ص�ص الّتمكني جملًة لإحداث 

رّد فعل وا�صتجابة مل�صمون العمل الفّني، وكّلما كان هذا ال�صغط اأكرب كانت ردود الفعل 

متكاثرة، مما يوؤدي اإىل اأّن تقدير كّل خا�صّية اأ�صلوبّية يكون بح�صب تنا�صبها مع املقام يف 

.
)((

مفهومه الوا�صع، وبقدار ما حتدثه من ردود فعل لدى املتلّقي

اأو  اخلال�صة  املعياريّة  عن  بعيداً  املقاربة  اتاه  يّتجه  البحث  اأّن  الّتاأكيد  هنا  املهّم  ولعّل 

اجلمال املقّعد، الذي اأعفى املتلّقي من جميع م�صوؤولّياته تاه الّن�ص، وجعله متلقيًا هام�صّيًا، 

اأّن هذه  فيه  ريب  مما ل  لأّن  املقاربة،  هذه  القواعد يف  بهذه  �صي�صتعني  البحث  كان  واإن 

�ص اجلمال يف ن�ّص �صاغته القدرة  املعياريّة وتلك القواعد هي املدخل الأ�صلم والأ�صلح لتلمُّ

الإلهية، يف نظم متفّرد ل ميكن الو�صول اإىل حماكاة اأمناطه التعبريّية، فالنطالق �صيكون من 

عن�رضه »الئتالف« و�صوًل اإىل »الختالف«.

واأ�صلوب الّتمكني هو كّل عن�رض من العنا�رض الفّنية للعمل الأدبي، من �صاأنه اأن يوؤّثر يف 

عملّية التوا�صل وحت�صني الّتلقي، بغية خدمة الوظيفة الكربى التي تنتهي اإليها كّل عمليات 

التَّوا�صل؛ وهي الّتمكني.

جمال  اإىل  العتياد  جمال  من  يرتفع  عمل  كّل  يف  مق�صودة  الّتمكني  وظيفة  كانت  وملّا 

 ميكن اأن يحمل وظيفًة، ويتعنّي من ثّم اأ�صلوبًا من 
ّ
الأدبّية، كانت درا�صة كّل ملفوظ بالغي

اأ�صاليب الّتمكني اأمراً فوق طاقة مثل هذا البحث.

ومن هنا كان لزامًا على البحث اأن يفّت�ص عن طريقة جامعٍة- ولو اإىل حّد ما- تطوي 

))( الأل�صنّية العربية، رميون طّحان: 6))، وينظر البالغة والأ�صلوبية: 40).

))( ينظر البالغة والأ�صلوبّية: املو�صع ال�صالف.
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ّنفها حتت عنوانات يكون الكالم على بع�صها كالمًا ي�صدق على  تلك الفنون البالغّية وتجُ�صَ

�صائرها مما ينطوي حتت العنوان نف�صه، وقد كان اأمام البحث- عند الّنظر يف جّل الكتب 

التي عنيت بالّت�صنيف- ثالث طرائق لدرا�صة اأ�صاليب الّتمكني؛ فاأّما الأوىل، فتعتمد الّتق�صيم 

املاألوف لعلوم البالغة العربّية، وَتَكلَُّف درا�صِة كّل فّن من فنونها واأثره يف الّتمكني، بيد اأّن 

هذه الطريقة- ف�صاًل عن تقليدّيتها- ل تنه�ص بها مثل هذه الّدرا�صة، ثّم اإن اتباعها �صيوقع 

البحث يف كثري من التكرار الذي ل طائل من ورائه.

ورة الفنّية  واأّما الثانية:- وهي التي اعتمدها �صاحب »فل�صفة البالغة«، و�صاحب »ال�صّ

الأ�صاليب  فتعتمد مقاربة هذه  الأخرى-  الكتب  النقدّي والبالغي«، وبع�ص  اث  الرتُّ يف 

من جهة العالقات اأو الأ�صول الفنّية لها، فتدر�ص مثاًل حتت عنواٍن كبري هو )القيا�ص( اأو 

 واأثرها الفكرّي، كالت�صبيه وال�صتعارة 
ّ
)املقارنة( كّل الفنون التي ترتّد اإليه يف تركيبها الفني

والكناية من دون الدخول يف ت�صنيفات اأنواعها اجلزئّية واأ�صكالها. ول ريب يف اأن لهذه 

غِرقة يف التنظري، مما يجعل النتقال  الّطريقة ح�صنات اأهّمها ال�ّصمول والإحاطة، بيد اأّنها مجُ

الطريقة مل  اعتمد هذه  اإّن من  ثّم  �صاء،  الرِّ الأمثلة طويل  الفروع و�رضب  اإىل  الأ�صول  من 

يحّدد لنا الأ�صول كّلها حتديداً �رضيحًا؛ بل مل يذكر ذلك �رضاحًة، فتجاهل- بق�صد اأو بغري 

ورة ال�ّصمعية مثاًل، ومعلوم اأّن لها يف الّن�ص القراآيّن  ق�صد- اأ�صياَء ميكن اأن تعّد اأ�صاًل كال�صّ

الكرمي �صاأنًا يذكر.

واأّما الثالثة:- وهي طريقة �صاحب »خ�صائ�ص التعبري القراآيّن«- فقد بدا للبحث اأنها 

تاأخذ من الطريقتني الأوليني، وتفرتق عنهما بخ�صائ�ص متّيزها، فهي يف ترتيبها كالأوىل، 

مول والإحاطة، وهي يف منهجها مثل الثانية، ولكّنها اأقّل اإغراقًا يف  اإّل اأّنها ل تلتم�ص ال�صُّ

الفكرّية؛ اإذ تطال اجلزئّيات على نحٍو قريب من املبا�رضة، وهي بعدجُ الطريقة التي �صيعتمدها 

البحث يف مقاربة الن�ّص الكرمي، مرّتبًا على ما راآه البحث اأ�صاًل ي�صح عنوانًا جامعًا لعنا�رض 

كثرية ينتظمها الن�ص؛ اأي اإّن ما يقال عليها ميكن اأن يقال على �صائر ما ي�صاركها وي�صبهها 
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يف العمل والوظيفة.

ورة ال�ّصمعّية، وحتت هذا الأ�صل يدر�ص البحث اأهمّية  ولعّل اأّول هذه الأ�صول هو: ال�صّ

ورة وعملها، واأثرها يف الّتمكني، ثم يعّرج على اأهّم تّلياتها ومظاهرها يف الّن�ص  هذه ال�صّ

القراآيّن الكرمي.

 يف�صي 
ّ
واأّما الّثاين: فهو »القيا�ص« و»ال�صتدلل« البالغيني ويق�صد بذلك كّل فّن بالغي

اإىل �رضٍب من �رضوب املقارنة بني �صيئني اأو اأكرث، وغري خاٍف اأّن كثرياً من الفنون البالغّية 

التي در�صت يف علم البيان ميكن اأن تنَدِرج حتت هذه الأ�صل؛ كالت�صبيه اأو ال�صتعارة اأو 

الكناية، فيكون الكالم على اأّي واحد منها يطال اجلميع يف الّتنظري.

واأّما الّثالث: فهو ما ميكن ت�صميته بـ )العالقات ال�ّصياقّية( اأو )البنية الإ�صناديّة(، ويق�صد 

به كّل فّن من الفنون يكون النظر فيه متوّجهًا اإىل جملة الإ�صناد اخلربي، وما يعرتيها من 

تغيريات مق�صودٍة حتقيقًا لوظيفة مّعينة؛ كاحلذف والذكر، اأو اأحوال الإ�صناد، اأو اللتفات، 

اأو الف�صل والو�صل اأو غريها.

ومق�صود هذا الباب – جملًة – ر�صدجُ جمموعٍة خمتارة من الأ�صاليب التي كان لها اأثٌر 

وا�صٌح يف الّتمكني على �صبيل املثال على غريها؛ اإذ اإّن ح�رض كّل الأ�صاليب والكالم عليها 

لي�ص يف طاقة مثل هذا البحث وقتًا وحجمًا؛ وذلك انطالقًا من القيد ال�ّصالف الذي يحّدد 

منهج الختيار ويوّجهه.

Tamkeen.indb   254 12/9/09   1:30 PM



(55

الف�سل الأول

�ل�سورة �ل�ّسمعيّة و�أثرها في �لتمكين
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�لمبحث �لأّول

ورة �ل�ّسمعيّة  �أهمية �ل�سّ

 هو اأوىل مراحل 
ّ
ورة ال�ّصمعّية من العمل الأدبي ل ريب يف اأّن اجلانب املح�صو�ص يف ال�صّ

احتكاك هذا العمل بتلّقيه، وهو اإذا اأخذت الق�صّية من جهة تناظر معادلة الإبداع اأوىل 

مراحل احتكاك �صاحب الّن�ص باملنظومة اللغويّة التي يريد نقل معانيه على وفقها.

كان  مهما  امل�صّوتات،  و�صائر  الإن�صان  بني  م�صرتك  اأمٌر  ال�ّصمعّية  القيمة  حم�ص  ولعّل 

الّت�صويت  حم�ص  من  الرتفاع  هي  ممّيزة؛  قيمة  الإن�صان  عند  تكت�صب  اأّنها  بيد  نوعها، 

الّتوا�صل والّتمكني لتكون مظهراً من مظاهر وعي  الّتاأثري والإ�صهام يف عملّية  اإىل درجة 

الإن�صان و�صّموه على املخلوقات الأخرى.

ولذا فقد كان حلامل هذه القيمة ال�صمعّية يف الن�ّص الأدبي- وهي املفردات اللغويّة- 

 منذ بوادره الأوىل.
ّ
مكانة لبيقة ولفتٌة يف اأحكام النقد العربي

وقد �صلف الإملاح اإىل اأّن اأوىل مراحل عمل الّن�ص الأدبي يف الّتمكني، تكون يف ك�رض 

حواجز الّنف�ص الإن�صانّية من خالل الأثر الوجدايّن الذي يحدث بانفعال الّنف�ص وارتياح 

الّذوق، الذي يعقبه متّلي ال�صورة ب�صامينها الفكريّة، وهو ما اأنيط- يف الدرجة الأوىل- 

ورة ال�ّصمعّية للعمل الأدبي، ومدى قدرتها على لفت انتباه املتلّقي وخالبته. بال�صّ

عملّية  يف  ال�ّصمعّية  ورة  ال�صّ اأثر  يف  النظر  هو  الآتية  الوريقات  يف  البحث  يوّده  وما 

عّما  بعيداً  ًة،  الكرمي خا�صّ القراآيّن  الّن�ص  بها يف  الهتمام  التوا�صل عاّمة، وبْع�ِص مظاهر 

�صّمي بـ )معركة ال�ّصكل وامل�صمون( وما ثار حولها من م�صكالت.

ورة ال�ّصمعّية واأثرها يف الّتمكني ل بّد فيه من املرور على مقّدمات  ولعّل الكالم على ال�صّ

ميكن اأن ت�صاغ اأ�صئلًة تكون الإجابةجُ عنها بيانًا لهذا الأثر، واأولها: هل تطال مقولة )منظومة 
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العدول اأو النزياح( املفردات من جهة اأ�صواتها؟؛ اأي هل لختيار املفردات اأثٌر يف اأدبّية 

الّن�ص اإىل درجة تعلها تنطوي حتت اأ�صاليب الّتمكني؟

فاإذا كانت الإجابةجُ بالإيجاب فما املرجعّية التي ت�صبط هذا الختيار؟ وهل يكون اأثرها 

من جهة حم�ص اجلر�ص اأم من جهة الّدللة اأم من اجلانبني معًا؟ ثم ما هي اأهّم تّليات وظيفة 

ورة يف الّن�ّص الكرمي؟ هذه ال�صّ

اإّن الإجابة عن الّت�صاوؤل الأّول تعتمد على حتديد موقع املفردة يف معادلة الإبداع من 

.
)((

جهتني هما: التخريُّ والتلقي

فاأّما التخرّي فقد نّوه البحث به يف ف�صول �صالفٍة، وبح�صبه اأن يقف عند بع�ص املّحطات 

اث النَّقدّي تذكرياً، ليجد اأّن عناية هذا الرّتاث كانت كبريًة يف هذا املجال، ولعّل  يف الرتُّ

اأقدم ما و�صل يف هذا اإ�صارة اجلاحظ اإىل مبداأ ال�صتبدال- الذي هو اأ�صا�ص مقولة العدول- 

التي يقول فيها: )وقد َي�ْصَتِخفُّ الّنا�صجُ األفاظًا وي�صتعملونها، وغريها اأحّق بذلك منها، األ 

ترى اأّن اهلل تبارك وتعاىل مل يذكر يف القراآن اجلوع اإّل يف مو�صع العقاب، اأو يف مو�صع 

غب، ويذكرون اجلوَع يف حالة القدرة  الفقر املدقع والعجز الّظاهر، والنا�ص ل يذكرون ال�صَّ

الفكرّي  �صواًء يف خمزونها  لي�صت  الكلمات  اأّن  اإىل  الّنظر  ي�صّدد  ، واجلاحظ 
)((

وال�ّصالمة(

الذي حتمله، وهو تاأكيٌد على مبداأ الفروق الّلغوية، كما يوؤّكِد من خالل كلمِة )ي�صتخّف( 

ورة  على الأثر ال�ّصمعي، اأي اإّنه اإىل جانب الفرق بني املخزونني املعنويّني، ثّمة فارق يف ال�صّ

ورة ال�ّصمعّية هي التي دعت النا�ص اإىل  ال�صمعّية اأ�صبقجُ اإىل الّذهن وال�صتعمال، وهذه ال�صّ

هذا ال�صتعمال.

ثّم كانت اإ�صارة ابن قتيبة �رضيحًة اإىل مبداأ التخرّي واأثره؛ اإذ يرى اأّن معا�رضيه من ال�ّصعراء 

 وا�صتعماله، ثّم يعّقب على هذا 
ّ
يتّبعوا ال�صابقني يف جانب اختيار الوح�صي اأن  لي�ص لهم 

))( هما اأمران متالزمان، اإذ اإّن اأثر املفردة يف التلّقي هو الذي دفع اإىل الهتمام بها على �صعيد الإنتاج.

))( البيان والتبيني: )/0).
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قائاًل: )وهذا يكرث، وفيما ذكرتجُ منه ما دلّك على ما اأردتجُ من اختيارك اأح�صن الّروّي، 

واأ�صهل الألفاظ، واأبعدها من التَّعقيد وال�صتكراه، واأقربها من اإفهام العواّم، وكذلك اأختارجُ 

يجُرادجُ  املجُْطِمع؛  ال�ّصْعِر والكالِم  اأَ�ْصرَيجُ  يقال:  فاإّنه  اإذا كتب،  اإذا خطب، والكاتب  للخطيب 

.
)((

، وهو مكانجُ النَّجِم من يد املتناول( الذي َيْطَمع يف مثله من �َصِمَعهجُ

والنُّ�صو�ص متكاثرٌة تعل من الأمر بدهّية من البدهّيات، ولعّل املهّم اخللو�ص اإىل اأّن 

اأدبّية الّن�صو�ص  اأثراً يف  )مبداأ( الختيار يطال املفردات اأ�صواتًا ومعاين، ومن ثّم فاإّن لها 

وعلّوها اأو ا�صتفالها من اجلهتني معًا؛ اأي من اجلهة ال�صمعّية اأوًل، ثم من الّدللّية من جهة 

العالقة بني الّدال واملدلول ثانيًا.

واإذ قيل اإّن مبداأ الختيار يطال املفردات، فال بّد- اإذاً- من مرجعّية تعل من اأمر هذا 

�صاحب  فيه  يت�رّضف  الذي  ال�صتبدال  حقل  تعطي  التي  املرجعّية  اأي  ممكنًا؛  اأمراً  التَّخرّي 

الّن�ص اأوًل، والأ�ص�ص التي ت�صبط هذا ال�صتبدال ثانيًا.

وهذه املرجعّية عند النقاد العرب لي�صت الّلغَة العربّيَة يف مفهومها الوا�صع؛ بل اإّنها لغٌة 

َطفاة من تلك املنظومة اللغويّة الكربى، اختارها وا�صتعملها نخبة من اأرباب الف�صاحة  �صْ مجُ

م و�سف هذه النخبة فدعاها  ن، وهو اأمٌر مب�سوط عند القا�سي اجلرجاين الذي عمَّ �سَ
واللَّ

بالنَّا�ص يف قوله: )اإّن النَّا�ص عمدوا اإىل كّل �صيء ذي اأ�صماء كثرية فاختاروا اأح�صنها �صمعًا، 

واألطفها من القلب موقعًا، واإىل ما للعرب فيه لغاٌت فاقت�رضوا على اأ�صل�صها واأ�رضفها، كما 

راأيتهم يخت�رضون األفاظ الطويل؛ فاإنهم وجدوا للعرب فيه نحواً من �صتني لفظة؛ اأكرثها ب�صٌع 

وَذب، فنبذوا  ْلَهب وال�صَّ ْوَقب وال�صَّ نَّق، واجَل�رْضَب وال�صَّ ّنط والَعَنطَنط والَع�صَ �َصِنٌع؛ كالَع�صَ

.)((
جميع ذلك وتركوه، واكتفوا بالّطويل خّلفته على الّل�صان، وقّلة نبّو ال�ّصمع عنه(

والنرث«،  الّنظم  »اأرباب  ي�صّميهم  الذي  الأثري  ابن  عند  اأكرث  الّنخبة  هذه  اأمر  ويّت�صح 

))( ال�ّصعر وال�صعراء، )حت: �صاكر(: )/)0)، 04).

))( الو�صاطة: 8)، وينظر �صائر كالمه.
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األفاظها، و�صربوا وق�ّصموا،  اأّن اأرباب الّنظم والنرث غربلوا الّلغة باعتبار  يف قوله: )وذلك 

.
)((

فاختاروا احل�صن من الألفاظ فا�صتعملوه، ونفوا القبيح منها فلم ي�صتعملوه(

ويلتقي �صاحب الّطراز مع القا�صي وابن الأثري يف اأمِر هذه املرجعّية، فالعرب يف اأ�صاليب 

لون لفظًة على لفظة، ويجُوؤِثرون كلمًة على كلمٍة، مع اتفاقهما يف املعنى، وما  كالمهم )يف�صّ

ذاك اإّل لأّن اإحداهما اأف�صح من الأخرى، فدّل ذلك على اأّن تعلُّق الف�صاحة اإمنا هو بالألفاظ 

العذبة والكلم الّطيبة، األ ترى اأّنهم ا�صتح�صنوا لفظ الّدمية واملجُْزنة، وا�صتهجنوا لفظ البجُعاق، 

.
)((

مية من الّرّقة واللَّطافة، وملا يف البجُعاق من الِغَلِظ والب�صاعة( ملا يف املزنة والدِّ

 
ّ
مو�صيقي ا�صطفاء  لعملّيات  خ�صعت  الّلغة  باأّن  القول  اأرادوا  الّنقاد  اأّن  الوا�صح  ومن 

 
ّ
ودليّل نحو الأعلى، واأّن الّدافع لهذا ال�صطفاء هو الوظيفة التي احتكمت اإىل ذوٍق �صمعي

�صاٍف، مّثله النُّخبةجُ من اأرباب اللَّ�صن والف�صاحة، واأّن هذه العملّيات ظّلت م�صتمرة يف 

مان واملكان، وعندما جاء القراآن الكرمي كان حمّطة مهّمة توّجت هذا الختيار باأح�صن  الزَّ

ما كان اأو يكون.

الّلفظ  يف  ال�ّصمعّية  ورة  لل�صُّ وا�صتهجان  ا�صتح�صان  هناك  كان  املقولة  هذه  على  وبناًء 

ال�صتح�صان  هذا  واأّن  الأدبّية،  والّلغة  التَّعبري  جمال  كيب يف  الرتَّ اإليه يف  يوؤّدي  وما  املفرد 

ورة ال�ّصمعّية يف الذوق؛ اإذ اإّن الألفاظ متمّيزة يف بنائها  مرتبٌط بالدرجة الأوىل بح�صن ال�صّ

ب�رضب من التاأليف النغمي، وملا كان الأمر كذلك كان جزٌء كبري من مفهوم الف�صاحة- كما 

))(، وكانت املفا�صلة بني لفظني اأو اأكرث تجَُردُّ 
يرى �صاحب الّطراز- مرتبطًا بعوار�ص الألفاظ

التَّفاوت بني  اإىل تلك العوار�ص، ومن هنا فقد كان العلوّي ل يوافق راأي من قال بعدم 

الألفاظ من هذه اجلهة، واأّنها كّلها ح�صنة، لأن الوا�صع ل ي�صع اإّل ح�صنًا، ويرى اأّن هذا 

الراأي فا�صٌد من وجهني: )اأّما اأوًل: فالأّنه لو كان الأمر كما زعموه لكان ل تقع الّتفرقة يف 

))( املثل ال�صائر: )/)9.

))( الّطراز )/))، وينظر اأي�صًا: املثل ال�ّصائر )/90 فما بعدها.

))( ينظر الّطراز: )/))، 95.
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الألفاظ يف الأبنية والأوزان بني اخلّفة والّثقل، وقد عرفنا تفاوتها يف ذلك، وحتققنا اأن منها 

ما يكون يف غاية الّرّقة والّلطافة ومنها ما يكون يف نهاية الّثقل والب�صاعة، واأّما ثانيًا: فالأّنه 

.
)((

كان يلزم اأّل تقع الّتفرقة بني ال�ّصاّذ واملاألوف والنادر وامل�صتعمل من جهة الو�صع(

اأّن  اأثناء معاجلتهم ملفهومات )الف�صاحة( و)البالغة(  اأّن العلماء وجدوا يف  فوة:  وال�صّ

ورة الّلفظّية قيمًا تاأثرييّة ترتبط بالها من وقع يف �صورتها ال�ّصمعّية اإفراداً وتركيبًا، واأّن  لل�صّ

�صابط هذا اإمنا كان ول يزال الحتكام اإىل الّذوق، وما يالزمه من الأثر احل�ّصي الذي يرتبط 

مع خ�صي�صى؛ فابن طباطبا يرى اأّن كّل حا�ّصة من حوا�ّص البدن )اإمنا تتقّبل ما  بحا�ّصة ال�صَّ

بعت عليه، واأّن الّنف�ص ت�صكن اإىل ما وافق هواها، وتقلق مما يخالفه، فاإذا  يّت�صل بها مما طجُ

ت له، واإذا ورد عليها ما يخالفها قلقت  ورد عليها يف حالة من حالتها ما يوافقها اهتزَّ

، واأثٌر يف تلّقي هذا العمل 
ّ
ورة ال�ّصمعّية اأثٌر يف �صياغة العمل الأدبي  فلل�صّ

)((
وا�صتوح�صت(

ومن هنا كان لها اأثر يف الّتمكني وتعّينت اأ�صلوبًا من اأ�صاليبه.

))( الّطراز: )/)6.

))( عيار ال�ّصعر: �ص 5).
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�لمبحث �لثّاني

ورة �ل�ّسمعيّة وظيفة �ل�سّ

ورة ال�ّصمعّية  كان عند جّل الّدار�صني قدماَء وحمدثني بناًء على ما �صلف اهتمام كبري بال�صّ

، وقد 
ّ
ورة يف عملّية التو�صيل الأدبي اإفراداً وتركيبًا، ول �صّيما القراآنّية منها، وباأثِر هذه ال�صّ

؛ 
ّ
كان الكالم على هذا الأثر كالمًا على مطّية اأو مرحلٍة اأوىل من مراحل تلّقي الّن�ص الأدبي

اإذ يكون فتح مغاليق ذهن املتلّقي رهنًا با يحدثه الّلقاء الأّول بينه وبني الّن�ص من اإدها�ٍص 

وِخاَلبٍة ت�صغط على املتلّقي وتدفعه اإىل التَّ�صاوؤل عن م�صمونات العمل ومعانيه.

وقد بدا هذا وا�صحًا يف كالم اجلاحظ على الت�صاق وا�صتهجان العرف الّلغوّي لكّل 

، ففي �صعيد 
ّ
العمل الأدبي اأثره يف جودة  ثّم  كيب،  يجُخلُّ به يف �صعيدي الإفراد والرتَّ ما 

الإفراد يلحظ اجلاحظ اأّن )اجليم ل تقارن الّظاء، ول القاف ول الّطاء، ول الغني بتقدمي ول 

، ويف 
)((

اد ول الّذال بتقدمي ول بتاأخري( بتاأخري، والّزاي ل تقارن الظاء ول ال�ّصني ول ال�صّ

�صعيد الرّتكيب يقول: )ومن األفاظ العرب األفاٌظ تتنافر، واإن كانت جمموعًة يف بيت �صعر 

مل ي�صتطع املن�صد اإن�صادها اإّل ببع�ص ا�صتكراه، فمن ذلك قول ال�صاعر:

ول��ي�����س ُق������رَب ق����ِ� ح�����رٍب ق��ُ�وق�������ُ� ح�������رٍب ب����ك����اٍن َق����ْف����ٍر

...، واإذا كانت الكلمة لي�ص موقعها اإىل جنب اأختها مر�صّيًا موّفقًا كان على الّل�صان 

.
)((

عند اإن�صاد ذلك ال�ّصعر موؤونة(

ال�ّصمعّية  ورة  ال�صّ توؤّديها  التي  الوظيفة  مبّينًا  الق�صّية  اإيجاز  اإىل  ي�صعى  اأن  يلبث  ل  ثّم 

ولّينة  ْل�صًا،  مجُ مّتفقة  تراها  ال�ّصعر،  البيت من  واأجزاء  الكالم،  قوله: )وكذلك حروف  يف 

ه،  َوتكدُّ الّل�صان  على  ت�صقُّ  م�صتكرهًة،  ومتنافرًة  متباينًة،  خمتلفًة  وتراها  �صهلًة،  املعاطف 

))( البيان والتبيني: )/69.

))( البيان والتبيني: )/65، )6.
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َة الّنظام، خفيفًة على الّل�صان، حتى كاأّن  والأخرى تراها �صهلًة لّينًة، ورطبًة متواتية، �َصِل�صَ

 فخطر ترك الئتالف 
)((

البيت باأ�رضه كلمٌة واحدة، وحتى كاأّن الكلمَة باأ�رضها حرٌف واحد(

الذي ف�رّضه اجلاحظ بامل�ّصقة على الّل�صان والكّد، اإمنا هو التَّباين الذي يوؤّدي اإىل ال�صتكراه، 

- �رضورًة- اأّن اأثر الئتالف الذي ف�رّضه باخلّفة على الّل�صان على عك�ص الأّول؛ اأي  ويجُْفَهمجُ

يف الإقبال على الّن�ص وال�رّضور به.

فهمًا جاء  يجُفهم من كالم اجلاحظ  ما  اإذ  اأبي عثمان؛  اأكرث و�صوحًا من  الرّماين  وكان 

معّية؛ التي تتجّلى عنده يف  ورة ال�صَّ عنده �رضيحًا يف اإ�صارته التي ربط بها بني ح�صن ال�صّ

�صهولة الألفاظ وجريانها، وبني اإقبال الّنف�ص على متّلي ال�صورة والّنظر يف امل�صمون، يقول 

الّرمايّن يف باب )التالوؤم(: )وال�ّصبب يف التَّالوؤم تعديلجُ احلروف يف التَّاأليف، فكّلما كان 

اأعدل، كان اأ�صّد تالوؤمًا. واأّما التنافر فما ذكره اخلليل من البعد ال�ّصديد اأو القرب ال�ّصديد. 

يف  له  املعنى  وتقّبل  الّلفظ،  يف  و�صهولته  ال�ّصمع،  يف  الكالم  ح�صن  التالوؤم  يف  والفائدة 

.)((
ورة وطريق الّدللة( الّنف�ص، ملا يرد عليها من ح�صن ال�صّ

ولعّل املهّم يف هذا املقبو�ص ما اأ�صار اإليه الّرّماين عن فائدة ما �صّماه بـ )التالوؤم( اإذ هو يف 

نهاية املطاف تقّبل املعنى حل�صن �صورته �صماعًا وتلّفظًا واأهمّية هذا يف متكني املعنى عند 

املتلّقي.

ورة ال�صمعّية ن�صيب فيما اأفرده القا�صي اجلرجايّن يف و�صاطته من اأحكام؛  وقد كان لل�صُّ

ورة ال�صمعّية دلياًل على تفاوت طبيعة الكالم بني مبدع واآخر، وا�صتدلَّ على  اإذ عّد ال�صّ

عند  ات�صاق  اأو  نفور  من  املتلّقي  نف�ص  يف  ورة  ال�صّ هذه  تثريه  ما  خالل  من  التَّمايز  هذا 

اإن هذا مرحلة  اإذ  املت�صّمن؛  املعنى  الطرف عن  مع غ�ّص  الّن�ص،  بينها وبني  الأّول  اللقاء 

اأخرى ل تداخل هذه املرحلة؛ يقول القا�صي: )واإذا اأردت اأن تعرف موقع الّلفظ الّر�صيق 

))( البيان والتبيني: )/)6.

))( ثالث ر�صائل يف اإعجاز القراآن الّرّماين: 88.
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القدماء،  من  ّمة  الرُّ وذي  جرير  �صعر  فت�صّفح  ال�ّصعر  حت�صني  يف  َغَناِئه  وِعَظم  القلب،  من 

ثرّي  مر وكجُ والبحرتّي يف املتاأّخرين، وتتّبع ن�صيب متيّمي العرب ومتغّزيل اأهل احلجاز، كعجُ

يب، واأ�رضابهم، وق�صهم بن هو اأجود منهم �صعراً واأف�صح لفظًا و�صبكًا، ثم  وجميل ونجُ�صَ

انظر واحكم واأن�صف، ودعني من قولك: هل زاد على كذا، وهل قال اإّل ما قاله فالن، 

فاإّن روعة الّلفظ ت�صبق بك احلكم، واإمنا تف�صي اإىل املعنى عند التَّفتي�ص والك�صف...، واإمنا 

.
)((

تاألف الّنف�ص ما جان�صها وتقبل الأقرب فالأقرب اإليها(

اإ�صارًة عند  اإّنه يجُجمل الفكرة التي كانت  اإذ  وكالم القا�صي رحمه اهلل وا�صح ومهّم، 

ال�ّصياق، عند  اأمٍر مهمٍّ يف هذا  احلديث يف  النقد  مع  ويلتقي  قبله،  الّرمايّن واجلاحظ من 

قوله يف املقبو�ص املذكور )ت�صّفح( اإذ هي اإ�صارة مهّمة اإىل قناة الت�صال، فالقيمة ال�صمعّية 

ل يجُقت�رض فيها على التَّلّقي ال�ّصفاهي، الذي تكون فيه قناة الت�صال هي )الأذن(، ويكون 

يم الت�صال ال�ّصفاهي يف الّتلّقي اإذ تكون  الّن�ص م�صموعًا فح�صب، بل يتعّدى ذلك اإىل َق�صِ

معّية عندئٍذ فيما �صّماه  قناة الت�صال هي العني ويكون الكالم مقروءاً، ويكون اأثر القيمة ال�صَّ

النَّاقد الإنكليزّي )ريت�صاردز( »الأذن الباطنّية، اأو اأذن العقل« يف قوله: )ويندر اأن حتدث 

الإح�صا�صات املرئّية للكلمات بفردها، اإذ ت�صحبها اأ�صياء ذات عالقٍة وثيقٍة بها، بحيث ل 

ورة ال�صمعّية(، اأي وقع جر�ص الكلمة  ميكن ف�صلها عنها ب�صهولة، واأهّم هذه الأ�صياء )ال�صُّ

.)((
على الأذن الباطنّية، اأو اأذن العقل(

ومل يختلف الأمر كثرياً عند النّقاد املحدثني يف هذه الق�صّية، الّلهم اإّل يف و�صوح اإ�صارتهم 

اإىل  يح للعمل الأدبي  النَّظرّي ال�رضّ  �رضاحًة للقيمة ال�صوتّية، وتق�صيمهم 
ّ
النف�صي اإىل الأثر 

�صورتني؛ �صورة اأوىل: يق�صد بها العنا�رض التي يتاألّف منها العمل الأدبيُّ زمانّيًة كانت اأم 

مكانية، مع �رضف الّنظر عن م�صمونها، و�صورة ثانية: تعرّب عن م�صمونات هذا العمل، 

فال�صورة الأوىل بالّن�صبة اإىل الق�صيدة هي ال�صورة املو�صيقّية الناجمة عن جمموعة امل�صافات 

))( الو�صاطة: 4)، 5)، 9).

))( مبادئ النقد الأدبي، ريت�صاردز 69)، 0)).
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مما  احلروف،  �صورة  تغريُّ  مع  متوازن  اإيقاع  من  حتدثه  وما  واحلركة(  )ال�صكون  الزمانّية 

باطراد  وال�ّصكون  احلركة  بتتايل  الإيقاع  رتابة  واحد:  اآٍن  يف  �صيئني  على  حتافظ  يجعلها 

ورة  وانتظام، وتنّوع هذا الإيقاع بتغريُّ �صورة احلروف، ويطلق على ما تعتمد عليه ال�صّ

ي�صح  لأّنه  بحتًا،  جمالّيًا  حكمًا  عليها  احلكم  يكون  كما  املو�صوعّية(،  )العنا�رض  الأوىل 

اإ�صداره على ال�صيء نف�صه ويف الّظروف نف�صها، وملا كانت هذه العنا�رض املو�صوعّية ثابتًة 

اإّنه ي�صّور اإجماعًا عاّمًا ل هوى  ل تتغرّي كان احلكم عليها من ثّم حكمًا مو�صوعّيًا؛ اأي 

، فبعد اأن كان املقيا�ص متفاوتًا يجُرّد عند الأقدمني اإىل ذوق املتلّقي اأ�صبح هذا املقيا�ص 
)((

فرديًّا

التوجيه  اأ�صحاب  مو�صوعّيًا ل يختلف باختالف املتلّقني واأذواقهم، ومن هنا كان قول 

 خا�ص، يوحي اإىل ال�ّصمع بتاأثريات 
ّ
: »فلالألفاظ من حيث هي اأ�صوات اأثر مو�صيقي

ّ
الأدبي

.
)((

م�صتقلٍة متام ال�صتقالل عن تاأثريات املعنى«

وقول الدكتورة �صهري القلماوي: »اإّن درجة من درجات التاأثُّر، اأو درجًة من درجات 

الكلم  بتتابع جر�ص  اإليها  ل  يجَُتو�صّ ال�ّصعر،  فيه  يقال  الذي  املعنى  ميادين  اخليال يف  اإطالق 

.
)((

جمّرداً عن معناه«

لالألفاظ  الذاتّية  القيمة  »وتكاد  قائاًل:  طبانة  بدوي  الدكتور  ينّوه  نف�صه  املنحى  ويف 

تنح�رض يف تلك املتعة احل�صّية التي يجدها املتلّقي م�صتمعًا اأو قارئًا اأو مرّدداً...، وتلك مزيّة 

واحدة حت�صب لالألفاظ، ولكّنها مع وحدتها لي�صت من املزايا التي ي�صتهان بها يف التعبري 

 بالذات، لأّن لذلك اأثره املبا�رض يف الإمتاع والإطراب واأثره يف 
ّ
اللغوّي، ويف التعبري الأدبي

.
)4(

حتريك الّنفو�ص وتهيئتها لقبول تاأثر ال�صور والأفكار التي تت�صمّنها«

حممد  د.  القراآن،  يف  والفا�صلة  بعدها،  فما   98 اإ�صماعيل:  الّدين  عّز  د.  العربي،  النقد  يف  اجلمالّية  الأ�ص�ص  ينظر:   )((

احل�صناوي: 95) فما بعدها.

))( التوجيه الأدبي، طه ح�صني ورفاقه: 8)).

))( النقد الأدبي، �صهري القلماوي: )6.

)4( ق�صايا النقد الأدبي، بدوي طبانة: )4)، 48).
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بعمٍق  الهتمامات  يدغدغان  ريت�صاردز-  ي�صري  كما  و�صوتها-  الكلمات  فحركة 

هذه  عن  ت�صببت  التي  الأفكار  تت�صّكل  اأن  وقبل  عقلّيًا  معناها  نفهم  اأن  قبل  واألفة، حتى 

ال�ّصعر  اأنواع  قارئ ح�صا�ص، ففي جميع  فيه عند كّل  اأمٌر واقع ل ريب  الكلمات، وهو 

تقريبًا يبداأ بالعمل اأوًل �صوت الكلمات والإح�صا�ص بها، وهو ما يدعى �صكل الق�صيدة 

مقابل ما ندعوه م�صمونها، واملعنى الذي يفهم من هذه الكلمات متاأّثٌر اإىل حّد كبري بهذه 

.
)((

احلقيقة

الأدب  يف  املق�صودة  وظيفتها  لها  وتّلياتها  ال�ّصمعية  ورة  ال�صّ مظاهر  اأن  فوة  وال�صّ

العايل، وهذه الوظيفة هي اأّنها املنّبه الأّول الذي ي�صدُّ ذهن املتلّقي اإىل متّلي امل�صمون بعد 

ورة واأثرها لي�ص  اأ�رضه ال�ّصكل وربطه بو�صائج متينة مع الّن�ص، فالكالم على هذه ال�صّ اأن 

تعّلقًا بال�ّصكل وتنويهًا به على ح�صاب امل�صمون الذي هو املراد يف نهاية املطاف، فالّلفظ 

واملعنى كلٌّ ل يتجّزاأ اإّل يف حال التَّنظري، فبينهما تالزٌم دائٌم ول �صّيما يف الّن�ص الكرمي، 

فـ»الكلمةجُ لي�صت اأداة ات�صال وح�صب، ولي�صت مطّية اأو وعاًء لالأفكار فح�صب، بل اإّنها 

اأمارٌة عليها ودليٌل اإليها، اإّنها بثابة احلّد الأو�صط الذي بدونه ل ميكن النتقال من املقّدمات 

.
)((

اإىل النتائج«

))( ينظر: النقد، اأ�ص�ص النقد الأدبي احلديث، تر: هيفاء ها�صم، مراجعة: جناح العطار: 09)، 0)).

))( بنية العقل العربي، د. حممد عابد اجلابري: 89.
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�لمبحث �لثّالث

ورة �ل�ّسمعيّة بع�ص جتّليات وظيفة �ل�سّ

يف �لقر�آن �لكرمي

اإّن مما ل ريب فيه اأّن البيان القراآيّن اأثبت جدارًة معجزًة يف ربط املتلّقي بالّن�ص بو�صائج 

متينة، ولعّل اأهّم وجوه هذا الّربط كان كامنًا يف اأثر �صورته ال�ّصمعّية وقدرتها الفائقة على 

، هو اأّول 
ّ
، اأو الّنظام التوقيعي

ّ
اإثارة املتلّقني خالل الع�صور، فقد كان )هذا اجلمال ال�صوتي

َمِله  ؛ )فحروف القراآن تجُرى يف كلماته، وكلماته ترى يف ججُ
)((

�صيء اأح�ّصته الآذان العربّية(

.
)((

اأحلانًا لغوية رائعة كاأّنها لئتالفها وتنا�صبها قطعٌة واحدة، قراءتها هي توقيعها(

ولعّل القراآن الكرمي يف هذه الوجهة �ساأنه �ساأن البيان ال�ّسامي، له �سورة �سمعّية يناط بها 

حتقيق تلك الوظيفة، ومهما يكن من اأمر فاإّن تّليات هذه الوظيفة ومظاهرها امل�صتكّنة يف 

البيان القراآين كثرية اإىل درجة تنه�ص جزئية من جزئّياتها ببحث م�صتقّل عظيم، وبح�صب 

البحث اأن يختار ما راآه اأو�صح هذه التجّليات، واأهمها، وهي:

ورة ال�ّسمعيّة: المطلب الأّول- بناء النّ�س الكريم على الخّفة والتَّالوؤم في ال�سّ

ويق�صد باخلّفة والتَّالوؤم �صهولةجُ الّنطق، واأّل ينبو املنطوق عن ال�ّصمع، ل ما يّت�صل با هو 

.
)((

رقيٌق فح�صب

))( مناهل العرفان يف علوم القراآن، عبد العظيم الزرقاين: )/06).

))( اإعجاز القراآن، م�صطفى �صادق الرافعي: 4)).

))( تنظر تف�صيالت هذا يف جمالّيات املفردة القراآنّية، د. اأحمد يا�صوف �ص 9)) فما بعدها، و90) فما بعدها، وجر�ص 

الألفاظ ودللتها، د. ماهر مهدي هالل: �ص 0)) فما بعدها.
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((0

�لمطلب �لثاني- خلّو �لنّ�ص �لكريم من �لمفرد�ت �لّطويلة:

هذه  نوعّية  يف  هــي  بـل  حروفهــا؛  عــدد  كرثة  املفــردة  طــول  يف  العــربة  لي�صــت 

احلروف وتوزيعها، وحركاتها، واملدود التي تتخّلل املفردة عا�صدًة لتلك احلركات، وهو 

 اأهّم من ناق�ص هذه امل�صاألة؛ اإذ قال: )وقد وردت يف القراآن األفاٌظ هي 
ّ
ما انتهى اإليه الّرافعي

اأطول الكالم عدَد حروٍف ومقاطع، مما يكون م�صتثقاًل بطبيعة و�صعه اأو تركيبه، ولكّنها 

منطقًا  واأعذبها  حالوًة  الألفاظ  اأخ�رض  من  فكانت  �رضيًّا،  خمرجًا  نظمه  يف  خرجت  قد 

احلركات،  وتنّوع  احلروف  تكرار  من  اأ�صبابًا عجيبًة  لها  هّياأ  قد  تراه  اإذ  تركيبًا؛  واأخّفها 

فهي   
)((

{ } كقوله:  فيها،  ذلك  وجد  وقد  اإّل  نظمه  يف  يجُْجِرها  فلم 

كلمٌة واحدة من ع�رضة اأحرف، وقد جاءت عذوبتها من تنّوع خمارج احلروف، ومن نظم 

حركاتها، فاإّنها �صارت يف الّنطق كاأّنها اأربع كلمات؛ اإذ تجُْنطق على اأربعة مقاطع، وقوله: 

 فاإّنها كلمة من ت�صعة اأحرف، وهي ثالثة مقاطع، وقد تكّررت 
)((

{ }

.
)((

فيها الياء والكاف، وتو�ّصط بني الكافني هذا املّد الذي هو �رّض الف�صاحة يف الكلمة كّلها(

فات التي ذكرها العلماء يف اأبواب  ولعّل هذين املظهرين يف احلقيقة يجمعان جّل ال�صّ

من  ذلك  وغري  وجزالٍة  ور�صاقٍة  وخّفٍة  وعذوبٍة  وان�صجاٍم  ورّقٍة  جزالٍة  من  الف�صاحة؛ 

ورة ال�ّصمعّية الفريدة اخلفّية  الإجمالت التي اأجملوها، وهما بعدجُ الّلذان تظهر بهما ال�صّ

التي ت�صَتكّن يف الّن�ص الكرمي بني احلرف واحلركة وال�ّصكون يف ن�صيج ياأخذ كّل جزء منه 

.
)4(

مكانه الدقيق

))( النور: 55.

))( البقرة: ))).

))( اإعجاز القراآن، الرافعي: 9))، وينظر �صائر كالمه، وتنظر مناق�صة الدكتور يا�صوف يف جمالّيات املفردة القراآنّية: )8) 

فما بعدها، والدكتور هالل يف جر�ص الألفاظ ودللتها: )6) فما بعدها.

)4( اآثر البحث الإيجاز يف هاتني الظاهرتني لأّن مرجع الأمر فيهما اأوًل واأخرياً اإىل الذوق والتَّجربة ال�ّصمعية امل�صتوفية، 

ولذا فقد كان للدار�صني فيهما اآراء ت�صل اإىل حّد الت�صارب.
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(((

�لمطلب �لثالث- فو�تح �ل�ّسور �لقر�آنيّة:

�أوًل: �أهميّة �لفو�تح:

نّوه جّل الدار�صني بفواحت الأعمال الأدبّية- عاّمًة- واأثرها يف تلّقي الّن�ص، فاأبو هالل 

البتداءات  الكّتاب  معا�رض  )اأح�صنوا  قوله:  ّتاب(  الكجُ )بع�َص  �صّماه  عّمن  ينقل  الع�صكري 

 الذي حتتّله يف 
ّ
، ثمَّ بنّي اأهمّية هذه الفواحت من خالل البعد الوظيفي

)((
فاإّنهن دلئل البيان(

اأّول ما يالم�ص  اأّن املطلع  اإذ يوؤّكد  الّن�ّص القراآيّن الكرمي يف هذا املجال؛  اإىل تفّوق  اإ�صارٍة 

ال�ّصمع من الّن�ص، فهو- ثّمة- غّرة هذا الّن�ص ودليل على ما �صياأتي بعده )فاإذا كان البتداء 

اإىل ال�صتماع ملا يجيء بعده من الكالم، ولهذا  ح�صنًا بديعًا، ومليحًا ر�صيقًا، كان داعيًة 

املعنى يقول اهلل عّز وجل: »اأمل، وحم، وع�صق«، فيقرع اأ�صماعهم ب�صيء بديع لي�ص لهم 

بثله عهد، ليكون ذلك داعيًة اإىل ال�صتماع ملا يجيء بعده، واهلل اأعلم بكتابه، ولذلك جعل 

.
)((

اأكرث البتداءات بـ)احلمد هلل( لأّن الّنفو�ص تت�صّوف اإىل الّثناء فهو داعيٌة اإىل ال�صتماع(

كما عقد العلوّي ف�صاًل للمبادئ والفتتاحّيات عّد فيه الفتتاح ركنًا من اأركان البالغة، 

ومن ثّم فاإّن على )كّل من ت�صّدى ملق�صد من املقا�صد، واأراد �رضحه بكالم اأن يكون مفتتح 

كالمه مالئمًا لذلك املق�صد..، فحيث يكون املطلع جاريًا على ما ذكرناه، فهو من الفتتاح 

.
)((

احل�صن، وحيث يكون جاريًا على عك�صه فهو معدود من القبيح(

ومن هنا مل يكن بدعًا توّجه عناية الّدار�صني اإىل الّنظر يف فواحت ال�ّصور القراآنية الكرمية، 

ّيزه وتدل دللة وا�صحة  متجُ الكرمي  الّن�ص  اأّنها خ�صو�صّيٌة لفتٌة من خ�صو�صّيات  من جهة 

على اإعجازه.

))( ال�صناعتني: ))4.

))( ال�صناعتني: ))4.

ي، وجّل كالمهم يدور على ما  ّل اأهل الفّن نّوهوا باأثر الفواحت واأفردوها بالّدرا�صة والتَّق�صّ ))( الّطراز: )/)4)، واحلّق اأّن ججُ

ذكر؛ ينظر منهاج البلغاء للقرطاجّني: 09)، 0)) فما بعدها، واجلامع الكبري لبن الأثري: )8) فما بعدها، واملثل ال�ّصائر 

مان لل�صيوطي: ))). لبن الأثري: )/6))، و�رضح عقود اجلجُ
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(((

ثانياً: �لفو�تح �لقر�آنيّة: �سبٌط وتحديد:

اأّن فواحت �صوره الكرمية كانت على  لعّل ي�صري الّنظر يف كتاب اهلل تبارك وتعاىل يبدي 

�رضبني يف الّت�صنيف:

�رضٍب يكون الفتتاح فيه باألفاظ داخلٍة يف حّيز املجَُتعاَرف من لغة العرب، ومن ثمَّ فاإّنها 

من  اأنواٍع  ت�صعة   
ّ
رك�صي الزَّ ذكر  ما  على  ، وهي 

ّ
عربي لكّل  معلومة  وا�صحًة  معايَن  حتمل 

ع�رضٍة ل يخرج �صيٌء من الفواحت الكرمية عليها؛ هي: الثناءجُ عليه عّز وجّل اإيجابًا ل�صفات 

وال�ستفهام،  والأمر،  وال�رّشط،  م،  والَق�سَ واخلرب،  والّنداء،  النق�س،  ل�سفات  ونفيًا  املدح 

.
)((

والّدعاء، والّتعليل

اأجُلِّفت  و�رضٍب يكون الفتتاح فيه بحروف )مفردًة اأو متعّددًة( ل يدّل ائتالفها الذي 

َتعاَرفٍة يف ل�صان العرب، وهو عا�رض الّت�صعة التي  عليه، ونطقها الذي تواتر، على كلماٍت مجُ

ذكرها الّزرك�ّصي اآنفًا.

اأّنها ل  اأن يكون وا�صحًا، من وجهة  الكرمي  الّن�ص  تلّقي  الأّول يف  ال�رضب  اأثر  ولعّل 

تختلف يف وظيفتها عن �صائر اآيات الذكر احلكيم، اإّل اأّن لها مزيّة هي الت�صّدر يف افتتاح 

الّن�ص  بخدمة  امل�صتغلني  جّل  بها  نّوه  معلومٍة  لدللٍة  ومن وجهة حملها  الكرمية،  ال�ّصور 

ناعتني قريب. القراآيّن، وكالم �صاحب ال�صّ

وجمال  التبا�ص  فيه  يكون  فقد  هنا-  بالّدرا�صة  املق�صود  وهو  الثاين-  ال�رضب  اأثر  واأّما 

للّنظر، من جهة اأّن العلماء اختلفوا فيه: هل هو منطوٌق ذو مفهوم معلوم؟ اأم هو منطوق 

حامل لدللٍة ولكّنها غري معلومٍة؟ اأم هو منطوٌق غري دالٍّ يف نف�صه على مفهوم مبا�رض؟

وواقع احلال ي�صري اإىل اأّن احلروف املقّطعة جاءت يف �صدر ت�صع وع�رضين �صورة كرمية 

))(، وهي اإّما اأن تكون بحرف مفرد كما يف )�ص( و)ن( 
جّلها مّكي الّنزول على امل�صهور

))( ينظر: الربهان يف علوم القراآن: )/64) فما بعدها.

))( لي�ص يف ال�ّصور التي تت�صّدرها احلروف املقّطعة من املديّن �صوى الزهراوين »البقرة واآل عمران«، والّرعد.

Tamkeen.indb   272 12/9/09   1:30 PM



(((

و)ق(، اأو بحرفني كما يف )طه( و)حم(، اأو بثالثة كما يف )اأمل( و)األر(، اأو باأربعة كما يف 

اأو بخم�صة: كما يف )كهيع�ص( و)حم ع�صق(، وجمموع هذه احلروف  )اأمل�ص( و)اأملر(، 

 - ثمانية و�صبعون حرفًا تغدو بعد حذف املكّرر اأربعة ع�رضة 
)((

جملًة- كما ذكر الزرك�صي

حرفًا يجمعها قول القائل: )ن�ّص حكيم قاطع له �رّض(.

ثالثاً: اأقوال اأهل العلم في هذه الحروف:

كان للمف�رّضين من هذه احلروف من جهة املبداأ موقفان:

الأّول: يرى اأّنها من املت�صابه الذي ل يعلمه اإّل اهلل، ومن ثّم منعوا اخلو�ص يف الكالم 

ديق ر�صي اهلل عنه اأّن )يف كّل كتاب �رّضاً،  دد قول لأبي بكر ال�صّ عليها، وروي يف هذا ال�صّ

.
)((

 وبهذا قال جّلٌة من اأهل العلم
)((

و�رّض اهلل يف القراآن اأوائل ال�ّصور(

والثاين: يرى اإمكان معرفة معناها وجواز اخلو�ص يف ذلك، وقد اأفا�ص الفخر الّرازي 

، ومن هنا فقد فجُ�رّضت هذه 
)4(

يف الحتجاج لهذا الّراأي، فاحتّج بالقراآن واملنقول واملعقول

اأي،  للّدرا�صة والرَّ احلروف تف�صريات كثرية بني �صطط واعتدال، واأ�صبحت ماّدة خ�صبة 

فلم يبق مف�رّض اأو عامل من علماء القراآن اإّل وذكرها مرّجحًا اأو ناقداً مفّنداً، ومهما يكن من 

اأمر هذه التف�صريات، فاإّنها تري على �رضبني يف الّنظر:

الأّول: يتوّجه اإىل اأّنها حاملٌة ملعنى يف ذاتها؛ اأي هي منطوٌق له مفهوٌم يدرك مبا�رضة 

منها مفردًة اأو مرّكبة، وتدّل عليه دللة ال�صم على م�صّماه؛ فهي: اإّما دواّل على اأ�صماء اهلل 

احل�صنى، اأو مفاتيح لها على �صبيل الّرمز والخت�صار، اأو هي حروف يتكّون من ترتيبها 

))( ينظر الربهان: )/)6).

 بن اأبي طالب كّرم اهلل وجهه، ينظر: التف�صري الكبري للفخر الّرازي: )مج )، ج) �ص)( فما بعدها، 
ّ
))( يروى نحوه عن علي

وتف�صري اخلازن: )/9)، والربهان للزرك�صي: )/))) فما بعدها، وتف�صري اأبي ال�ّصعود: مج)، ج)/0).

ار: )) فما بعدها. لًة يف: فواحت ال�ّصور القراآنّية، د. ح�صني ن�صّ ))( تنظر هذه الآراء مف�صّ

)4( ينظر: التف�صري الكبري: مج)،ج)/4، 5.
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((4

لعرفوا ذلك  تيب  الرتَّ النَّحو من  النا�ص هذا  الأعظم، ولو عرف  ا�صم اهلل  على نحٍو معنّي 

 من اأنبيائه، اأو هي اأق�صام اأق�صم اهلل 
ّ
ال�صم، اأو هي ا�صم ملك من مالئكته �صبحانه، اأو نبي

بها، اأو هي اأ�صماء لل�ّصور، اأو للقراآن الكرمي، اأو هي تدّل على عبارات وجمل على �صبيل 

الخت�صار؛ فـ )األر( مثاًل تدل على: اأنا اهلل اأرى، اأو اأّنها عالمات و�صعها كّتاب الوحي، اأو 

ل( اأو ما ي�صّمى بعّد اأبي جاد. مَّ
اأّن املراد بها قيمها العددّية بح�صب )حروف اجلجُ

اإّن واحداً منها مل يخلجُ من  اإذ  التف�صريات ل يخلو من املزالق؛  ولعّل اخلو�ص يف هذه 

نقد اأو باب من اأبواب الّرد، ول �صّيما التَّف�صريين الأخريين اإذ رميا بالّتهافت، وورد النهي 

.
)((

ال�ّصديد عن الأخري(

ل من هذه  واأّما الثاين: فيتوّجه اإىل اأّنها ظواهر �صوتّية حاملٌة لوظيفة؛ اأي اإّن معناها يتح�صّ

وتّية  الوظيفة، وتكاد الآراء والأقوال يف هذا اجلانب تتفق على اأن املراد بهذه الظواهر ال�صّ

القيمة ال�ّصمعية حلروفها يف )التنبيه(، ثم اإّنهم اختلفوا بعد ذلك يف ال�صيء الذي تنّبه عليه، 

ويف الطرف الذي تنبهه؟ واأَْذَكرجُ هذه الآراء راأيان: الأّول: يرى اأّنها تنّبه على اإعجاز القراآن 

 من هذه احلروف، 
ٌّ

الكرمي؛ وهذا التنبيه يكون من الإ�صارة اخلفّية اإىل اأّن الّن�ص الكرمي مبني

فهذه احلروف جيء بها اإ�صارًة اإىل �صائر حروف الهجاء التي تكّون الّن�ص القراآيّن و�صائر 

كالم العرب، فيكون تنبيه العرب واخللق اأجمعني على عجزهم عن حماكاة الّن�ص الكرمي 

واملبالغة يف احلّجة عليهم، وهذا الراأي- الذي كان رائده الباقالين والزخم�رضّي بعده- اأكرث 

؛ والثاين: يرى فيها حم�ص التنبيه، لكي يكون 
)((

الآراء قبوًل عند جّل املف�رّضين والّدار�صني

َنبَّه اإّما اأن 
اأبلغ يف قرع الأ�صماع؛ اأي اإّن التنبيه هنا لي�ص اأكرث من لفت لالنتباه اإىل الن�ّص، واملجُ

، اأو هم 
)((

  لي�صتعّد لتلّقي الوحي؛ اإذ اإّنه اإن�صان ي�صغله ما ي�صغل �صائر الب�رض
ّ
يكون النبي

))( تنظر تف�صيالت هذه الآراء والّردود عليها يف: التف�صري الكبري للفخر الرازي: املو�صع ال�ّصالف نف�صه، وفواحت ال�ّصور 

ار: املو�صع ال�ّصالف نف�صه. القراآنّية، د. ح�صني ن�صّ

الح: 90)  ))( ينظر: اإعجاز القراآن، الباقاّلين: 65 فما بعدها، والك�ّصاف: )/))، ومباحث يف علوم القراآن، د. �صبحي ال�صّ

فما بعدها.

دَّ من كثري من العلماء. ))( ي�صار اإىل اأن هذا الّراأي رجُ
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((5

.
)((

امل�رضكون اإلزامًا لهم باحلّجة فيفتحوا للقراآن اأ�صماعهم لتجب احلّجة ب�صماعه

�لمناق�سة:

وتّية الفريدة اأخلق بالقبول،  يرى البحث اأّن التاه الّثاين يف تف�صري هذه الّظواهر ال�صّ

ذلك لأّن ق�صده يف الّتنزيل الكرمي وا�صح، واأّن هذه الّتف�صريات التي نحت الّنحو الثاين 

لي�صت عند الّنظر تف�صريات با حتمله كلمةجُ التف�صري من دللة؛ بل هي خ�صائ�ص تخت�ّص بها 

م يكون عنوانًا  َعمَّ هذه الفواحت ترجع اإىل �صورتها ال�ّصمعّية، وميكن جمعها يف وجٍه واحد مجُ

لها، وهو وجه اإ�صهامها يف الوظيفة الكربى للّن�ص الكرمي وهي الّتمكني. ثم لأّن اخل�صائ�ص 

الّن�ص الكرمي يبدي توّجهًا وا�صحًا نحو  الّظواهر وموقعها وموا�صعها يف  ال�صوتّية لهذه 

�صريد  ما  اإىل  عاّمًة  املتلّقي  لفت  معناها، يف  واإبهام  ال�ّصمعية  من �صورتها  الإفادة  �رضورة 

بعدها من معاٍن خدمًة لتلك الوظيفة، وهي بعدجُ ثابتة مع غ�ّص الّطرف عن م�صامينها.

بالغًا  اهتمامًا  اهتموا  قد  ودار�صني  مف�رّضين  من  العلماء  جّل  اأّن  الّراأي  هذا  يدعم  ومما 

وتّية لهذه احلروف وهي اأوىل خ�صائ�صها املمّيزة، ثم يف بيان دلئل هذا  بالت�صنيفات ال�صّ

طليعِة  يف  الباقاّليّن  كان  وقد  الثالثة.  وهي  وظائفه،  بيان  يف  ثّم  الثانية،  وهي  الت�صنيف، 

هوؤلء عندما لحظ اأّن )احلروف التي بجُِنَي عليها كالم العرب ت�صعٌة وع�رضون حرفًا، وعدد 

ال�ّصور التي افتجُِتح فيها بذكر احلروف ثماٍن وع�رضون �صورة )بل هي ت�صع وع�رضون كما 

ِكر(، وجملةجُ ما ذكر من هذه احلروف يف اأوائل ال�ّصور من حروف املعجم ن�صف اجلملة،  ذجُ

وهي اأربعة ع�رض حرفًا، ليدّل باملذكور على غريه، والذي تنق�صم اإليه هذه احلروف اأق�صام: 

فمن ذلك اأّنهم ق�صموها اإىل حروٍف مهمو�صة، واأخرى جمهورة؛ فاملهمو�صة منها ع�رضة؛ 

اد وال�ّصني، وما �صوى  وهي: احلاء والهاء واخلاء والكاف وال�ّصني والّثاء والفاء والّتاء وال�صّ

ذلك من احلروف فهي جمهورة، وقد عرفنا اأّن ن�صف احلروف املهمو�صة مذكورة يف جملة 

))( ينظر الفخر الّرازي: املو�صع ال�ّصالف، ومباحث يف علوم القراآن، د. �صبحي ال�صالح: 90) فما بعدها.
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((6

ال�ّصواء ل زيادة ول  املجهورة على  ال�ّصور، وكذلك ن�صف  اأوائل  املذكورة يف  احلروف 

.
)((

نق�صان(

كتابه، وهو  نف�صه من  املو�صع  اآخر يف  تف�صياًل  الإح�صاء  الباقاّلين يف هذا  ي�صيف  ثّم 

اأّن ن�صف حروف احللق )العني واحلاء والهمزة والهاء واخلاء والغني( مذكورة يف جملة 

واأّن  احللق،  حروف  غري  مع  الأمر  وكذلك  والهاء(،  واحلاء  )العني  وهي  احلروف  هذه 

والباء(  والّطاء  والّدال  والّتاء  والكاف واجليم  والقاف  )الهمزة  ال�ّصديدة  ن�صف احلروف 

اأي�صًا  والّظاء( مذكوٌر  اد  وال�صّ اد  وال�صّ )الّطاء  املطبقة  واأّن ن�صف احلروف  اأي�صًا،  مذكوٌر 

الزخم�رضّي  فيها كلٌّ من  القول  اأفا�ص  التي  الفواحت  اأوىل خ�صائ�ص هذه  يف جملتها. وهي 

.
)((

والّزرك�صي وزادا على ما ذكره الباقاّليّن جمماًل تف�صيالت ي�صيق املقام عن ذكرها

واأّما ثانية خ�صائ�ص هذه الفواحت: فهي ما عّلل به الّدار�صون ظاهرة الّتاأكيد على موقعها 

املنا�صب يف ت�صل�صل النطق مرتددة من مبتداأ جهاز الّنطق اإىل منتهاه، وهو ما لفت الباقاّليّن- 

رائد هذا التوّجه- اإذ اإّن القراآن الكرمي بداأ بـ )اأمل( يف �صورة البقرة وهي اأّول �صورة قراآنية 

يف ترتيب امل�صحف، فاقرتح تعلياًل �صوتّيًا لذلك؛ اإذ )اإّن الألف املبدوءة بها هي اأق�صاها 

مطلقًا، والاّلم متو�ّصطة، وامليم متطّرفة؛ لأنها تجُوؤخذ يف ال�ّصفة، فنّبه بذكرها على غريها من 

احلروف وبنّي اأّنه اإمنا اأتاهم بكالم منظوم مما يتعارفون من احلروف التي ترتّدد بني هذين 

.
)((

الطرفني(

واأّما ثالثة اخل�صائ�ص فهي: ظاهرة ا�صتعمال هذه احلروف دون �صائرها املهمل يف الفواحت 

احلروف  راأيت  وتراكيبها،  الكلم  ا�صتقريت  اإذا  )ثم  قوله:  عند  الّزخم�رضّي  ذكره  ما  وهو 

األغى اهلل ذكرها من هذه الأجنا�ص املعدودة مكثورة باملذكور منها، ف�صبحان الذي  التي 

وهو  كّله،  منزلة  ينزل  وجّله  ال�صيء  معظم  اأّن  علمت  وقد  حكمته،  �صيء  كّل  يف  دّقت 

))( اإعجاز القراآن، الباقالين: 66.

))( ينظر الك�ّصاف: )/8)، 9)، والربهان: )/69)، وتبعهم على ذلك جّل الأعالم.

 يف الربهان: )/68).
ّ
))( اإعجاز القراآن، الباقالين: 68، وقال ما يقاربه الّزرك�صي
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(((

التي  الّتنزيل واخت�صاراته، فكاأّن اهلل عّز ا�صمه عّدد على العرب الألفاظ  ِلَلطائف  املطابق 

.
)((

منها تراكيب كالمهم اإ�صارة اإىل ما ذكرت من التَّبكيت لهم، واإلزام احلّجة اإياهم(

ا�صتعمال هذه احلروف وكرثتها بح�صب ما  واأّما رابعة هذه اخل�صائ�ص فهي: مواطن 

تكرار  وفائدة  بع�صها،  دون  الأبنية  بع�ص  يف  احلروف  بع�ص  تكاثر  يف  العرب  عن  جاء 

ودون  بع�صها،  دون  ال�ّصور  بع�ص  على  وتفريقها  القراآيّن،  البيان  فواحت  يف  منها  جملٍة 

جمعها يف اأّول القراآن الكرمي جملًة، وهو ما ر�صده الزخم�رضّي يف قوله: )ومما يدّل على 

اأّن الألف والاّلم  الكلم:  اأكرثها وقوعًا يف تراكيب  بالذكر من حروف املعجم  اأّنه تعّمد 

واآل  البقرة  فواحت  الفواحت مكّررتني، وهي:  فيها جاءتا يف معظم هذه  تكاثر وقوعهما  ملا 

وم والعنكبوت ولقمان وال�ّصجدة والأعراف والّرعد ويون�ص واإبراهيم وهود  عمران والرُّ

ويو�صف واحلجر، فاإن قلت: فهاّل عّددت باأجمعها يف اأّول القراآن، وما لها جاءت مفّرقة 

على ال�ّصور؟ قلت: لأّن اإعادة الّتنبيه على اأّن املتحّدى به موؤّلف منها ل غري وتديده يف غري 

مو�صع واحد اأو�صل اإىل الغر�ص، واأقوى له يف الأ�صماع والقلوب من اأن يفرد ذكره مّرًة، 

وكذلك مذهب كّل تكرير جاء يف القراآن فمطلوب به متكني املكّرر يف النفو�ص وتقريره، 

فاإن قلت: فهاّل جاءت على وتريٍة واحدة، ومل اختلفت اأعداد حروفها؟ قلت: هذا على 

.)((
عادة افتنانهم يف اأ�صاليب الكالم وت�رّضفهم فيه على طرق �صّتى ومذاهب متنّوعة(

مًا على  َعمِّ  يف بع�ص هذه الفواحت مجُ
ّ
الّزرك�صي واأّما خام�صة هذه اخل�صائ�ص: فما تعّقبه 

القراآن الكرمي كّله؛ ذلك هو مالءمة الطاء لل�صني يف )ط�ص( وجمان�صة الطاء للهاء يف )طه(؛ 

يقول: )وتاأّمل اقرتان الّطاء بال�ّصني والهاء يف القراآن، فاإّن الّطاء جمعت من �صفات احلروف 

خم�ص �صفات مل يجمعها غريها وهي: اجلهر وال�ّصدة وال�صتعالء والإطباق والإ�صمات، 

وال�صني مهمو�ص رخو م�صتفل �صفري منفتح، فال ميكن اأن يجمع اإىل الطاء حرف يقابلها 

))( الك�ّصاف: )/40.

))( الك�ّصاف: )/40.
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((8

.
)((

كال�ّصني والهاء، فذكر احلرفني الّلذين جمعا �صفات احلروف(

واأّما �صاد�ص هذه اخل�صائ�ص: فهو دوران حروفها يف ال�ّصورة التي تت�صّدرها- غالبًا- 

يف  وما  احلرف،  ذات  على  )ق(  �صورة  ا�صتمال  فلحظ  الّزرك�صي،  عليه  تنّبه  الذي  وهو 

التي  ال�صورة  )وتاأّمل  يقول:  والنفتاح،  واجلهر  وال�صّدة،  القلقلة  من  )القاف(  �صوت 

اجتمعت على احلروف املفردة كيف تد ال�صورة مبنّيًة على كلمة ذلك احلرف، فمن ذلك 

)ق والقراآن املجيد(، فاإّن ال�ّصورة مبنّية على الكلمات القافّية: من ذكر القراآن، ومن ذكر 

اخللق، وتكرار القول ومراجعته مراراً، والقرب من ابن اآدم، وتلّقي امللكني، وقول العتيد، 

الّنخل،  وب�صوق  فيها،  الروا�صي  واإلقاء  والأر�ص  والقرين،  ال�صابق  وذكر  الرقيب،  وذكر 

.
)((

والرزق، وذكر القوم، وخوف الوعيد، وغري ذلك(

وا�صطكاك  يتنا�صب  با  واخل�صومة  والوقعة  لل�صّدة   
ّ
�صوتي تذّوق  )�ص( يف  وكذا يف 

.
)((

ال�صاد يف احللق، و�صداها يف الأذن

واأّما �صابعة تلك اخل�صائ�ص: فهي اأن كرثة ال�ّصور الكاثرة التي افتتحت بها كانت مّكية 

النزول )�صت وع�رضون �صورة مّكية يف مقابل ثالث �صور مدنّية(، مما يوؤّكد عناية القراآن 

اأن  لَم  عجُ وقد  الوجدايّن،  والأثر  الإدها�ص  عن�رض  غلبة  من  فيه  ملا  ال�صوتي  باجلانب  الكرمي 

بهذه  البتداء  فنا�صب   
ّ
املّكي املجتمع  على  الغالبة  ال�ّصمة  كانت  والتحّدي  العناد  مظاهر 

الظواهر ال�صوتّية املده�صة التي توؤّكد ن�صبة الّن�ص القراآين اإىل مبدعه عّز وجل.

بعدها ذكر  يرد  ما  دائمًا  الهجائية  اأّن هذه احلروف  فهي  اخل�صائ�ص:  ثامنة هذه  واأّما 

القراآن الكرمي معّظمًا مفّخمًا فاإّن )من عادة القراآن العظيم يف ذكر هذه احلروف اأن يذكر 

.
)4(

بعدها ما يتعّلق بالقراآن(

))( الربهان: )/69).

))( الربهان: )/69).

))( ينظر الربهان )/0)).

)4( الربهان: )/0)).
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واأّما تا�صعة هذه اخل�صائ�ص: فهي اأّنها تجُنطق عند قراءتها باأ�صمائها ل ب�صّمياتها فـ)�ص( 

اأو  )قاف( ل )ق(  تنطق  )اإ�ص(، وكذلك )ق(  اأو  ينطق )�صاد( ل حرفًا مر�صومًا )�ص( 

)اإق(، مما يقّرب منها البعد ال�صوتي املراد.

وبوحٍي  �صوتّية،  حم�ص  خ�صائ�ص  هي  اإمنا  املذكورة  اخل�صائ�ص  كّل  اأّن  يجُلحظ  والذي 

الوظائف  الفواحت، كانت جمموعة من  لهذه  الق�صد  ال�صوتّية وا�صحِة  من هذه اخل�صائ�ص 

املنظور  اأّن  اأمران:  يجمعها  واحد-  وقت  يف  كّلها  اإرادتها  من  مينع  مانع  ول  معدودًة- 

اإليه العلم يقينًا من غري خالف هو قيمها ال�ّصمعّية،  اإليه يف هذه الفواحت الكرمية مما و�صل 

ثم اإ�صهام هذه القيمة ال�ّصمعّية يف وظيفة الّتمكني مع غ�ّص الّنظر عن م�صمونها؛ اإذ هذه 

الوظائف ل متنع من اأن تكون ذات م�صموٍن كما ذكر.

وهي وظائف نّبه على بع�صها القدماء، ونّبه على بع�صها املحدثون:

فمن وظائفها اأّنها اأدواٌت يفتتح بها القراآن، تنّبه على ما ياأتي بعدها مطلقًا، كما هي 

؛ )لأّن القراآن كالٌم 
ّ
ويّي، على ما نقله ال�ّصيوطي اأدوات التنبيه، وهو اختيار اخلجُ احلال يف 

عزيز، وفوائده عزيزة، فينبغي اأن يرد على �صمع متنّبه..، واإمنا مل ت�صتعمل الكلمات امل�صهورة 

يف التنبيه كاأل واأما..، لأّن القراآن كالم ل ي�صبه الكالم، فنا�صب اأن يوؤتى فيه باألفاظ تنبيه 

اأّن هذه الفواحت ك�رضت  اإىل  ))(. وي�صري كالم اخلوّيي 
اأبلغ يف قرع �صمعه( تجُعهد، لتكون  مل 

 العام، با ي�صبه عمل قانون )التغري(، وهو اأحدجُ قوانني الإيقاع 
ّ
رتابة الإلف يف التعبري العربي

دمة الفنّية برتك الطراد يف توايل العنا�رض املو�صوعّية يف العمل الفّني،  الذي يقوم على ال�صّ

مما يجعل امل�صاحة الزمنّية للعمل الفّني متنّوعًة �صوتّيًا ل تري على وتريٍة واحدة تدخل 

، ولعّل قانوَن التغرّي من اأهم تلّيات الوظيفة ال�ّصمعّية يف فواحت 
)((

امللل وال�ّصاأم على املتلّقي

ال�ّصور القراآنّية، ذلك اأّنه يف هذا املفهوم يطال العالقَة بني الّن�ص و�صائر الفنون الأدبّية التي 

))( الإتقان يف علوم القراآن: )/)).

القراآن  يف  والفا�صلة   ،(0( �ص  اإ�صماعيل:  الدين  عّز  القدمي،  العربي  للنقد  اجلمالّية  الأ�ص�ص  يف  التغرّي  مفهوم  ينظر   )((

للح�صناوي: �ص 95)، و�صياأتي تف�صيل له يف هذه العجالة و�صيكًا.
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الأداء،  فنون  الّن�ص من غريه من  متّيز  من عنا�رض  اإذ تكون عن�رضاً  �صائعًة،  اأن تكون  ميكن 

وهي يف هذا اجلانب تلتقي مع مفهوم النزياح الذي بجُ�صط يف هذه العجالة، فعندما جاء 

الّن�ص الكرمي  انزاحه  انزياحًا  ال�صوتّية كان ذلك ي�صّكل  القراآن الكرمي بهذه الفتتاحّيات 

على اأ�صكال فنون القول املعروفة مما اأعقب مفاجاأًة واإدها�صًا �صاغطًا على خماطبيه لتمّلي 

م�صموناته.

ومما هو جديٌر بالّذكر اأّن هذا النزياح الذي اأحدث ذلك الأثر ما زال م�صتمّراً؛ لأّنه 

بح�صب مفهومات النزياح غري قابٍل للّنفي؛ اأي اإّنه مل يفقد اأثره مع الّتكرار؛ ذلك ب�صبب 

البنية الّداّلة فيه؛ اإذ اإّن اإبهام هذه احلروف املقّطعة جعَل من عن�رض اخلالبة فيها عن�رضاً غامراً 

الدكتور  هما  حمدثني  اأ�صتاذين  نظر  لفت  ما  وهو  وقراءته،  فيه  الّنظر  بتجّدد  اأثره  يتجّدد 

يقول  بلغة ع�رضّية،  عنه  حتّدثا  اللذين  الها�صمي،  والأ�صتاذ حمّمد جمال  ال�صالح،  �صبحي 

اأثر الفواحت وا�صتمرار هذا الأثر: )وما تنفّك هذه الفواحت من  الح منّبهًا على  الدكتور ال�صّ

عوامل ال�صتغراب، ول يخلق ال�صتغراب اإّل الهتمام، ول يثري الهتمام اإّل التنبيه، ولن 

التي  الأزلّية  املقّطعة  احلروف  هذه  من  وقعًا  اأحلى  �صوٌت  اأ�صماعهم  ويقرع  الّنا�ص  ينّبه 

.)((
هم�صتها ال�ّصماء يف اأذن الأر�ص(

وي�صيف الأ�صتاذ الها�صمي اإىل هذا بعداً رمزّيًا، ويتو�ّصع يف القول لي�صبح م�صتماًل على 

فواحت ال�ّصور عاّمًة، ل احلروف املقّطعة فح�صب، يقول: )اإّن القراآن يف اأ�صلوبه البيايّن الفّذ 

اأراد اأن يجذب الأنظار والأفكار، فافتتح بع�ص �صوره املباركة بهذه احلروف املقّطعة، فهي 

اأ�صبه ما تكون باإ�صارات املحّطات العاملّية يف الّراديو، وهكذا القراآن كان يّتخذ من هذه 

احلروف رمزاً خم�صو�صًا لوحيه ي�صتلفت به الأذهان لت�صتمع اإىل اآياته املنزلة بوعٍي وانتباه، 

اأ�صماَعهم هذه  النابهني من املوؤمنني كّلما طرقت  الهّزة الوجدانّية تعرتي  وما زالت هذه 

الإ�صارات احلروفّية يف  ي�صتعمل هذه  واإمنا كان  املطربة،  تقاطيعها  ال�ّصاحرة يف  احلروف 

))( مباحث يف علوم القراآن: 04).
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ة التي ت�صتدعي الهتمام..، واإّن للحروف املقّطعة من التاأثري ما ل يخفى  احلالت اخلا�صّ

.
)((

على ال�ّصامع والواعي(

ومن وظائفها الّظاهرة التي اأوحت بها خ�صائ�صها ال�صوتّية اأّنها تقوم بعمل الفتتاحّيات 

 ويكون هذا الّتمهيد 
)((

التي متّهد للمقطوعات املو�صيقّية، فتكون رابطًا بني الّن�ص ومتلّقيه

 الّتمهيدّي الذي يكون لهذه الّظواهر، الذي وجد 
ّ
وتي من جانبني؛ اأولهما: الإيحاء ال�صّ

 بحروٍف ذات اإيحاء ل بكلمات ذوات 
ّ
فيه احل�صناوّي خ�صي�صة ممّيزًة هي التعبري املو�صيقي

 يف حروف روّي 
ّ
 املتاأّتي من الت�صاق ال�صوتي

ّ
وتي دللت حمّددة؛ وثانيهما: الّتمهيد ال�صّ

هذه  باأّن  �رّضح  اإذ  اأي�صًا؛  احل�صناوّي  اإليه  اأ�صار  ما  وهو  قبلها،  اأو  بعدها  ما  مع  الفوا�صل 

الفتتاحّيات متّهد ب�صورتها ال�ّصمعّية يف وقف الفوا�صل يف ثالث حالت هي:

) -  الّتمهيد بتماثل الروّي: نحو قوله تعاىل يف اآل عمران: )األف لم ميم اهلل ل اإله اإّل 

لت واجلاثية والأحقاف  وفجُ�صّ ولقمان  والروم  الّنمل  القيوم(، وكذا يف   
ّ
احلي هو 

والقلم وطه.

) -  التمهيد بالّتقارب: كما يف البقرة: )األف لم ميم ذلك الكتاب ل ريب فيه هدى 

والزخرف  وي�ص  وال�ّصجدة  والعنكبوت  والق�ص�ص  ال�ّصعراء  يف  وكذا  للمتقني(، 

والّدخان.

التناغم يف املدود املردفة كما يف )�ص(: )�صاآد والقراآن ذي  النا�صئ عن  ) -  الّتمهيد 

كر بل الذين كفروا يف عّزة و�صقاق(. الذِّ

فوة: اأّن لفواحت ال�ّصور القراآنّية- ول �صّيما احلروف املقّطعة- اإ�صهامًا وا�صحًا يف  وال�صّ

وظيفة الّتمكني، واأّن هذا الإ�صهام يرتبط بقيمها ال�صوتّية يف الّدرجة الأوىل التي تجُ�صهم بعد 

وت الّلغوي يف القراآن حممد ح�سني  ))( من تف�سري القراآن الكرمي، حمّمد جمال الها�سمي )بحث خمطوط(، نقاًل عن ال�سّ

ال�صغري: 98، 99.

))( ينظر الفا�صلة يف القراآن، حمّمد احل�صناوي: ))) فما بعدها.
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ذلك يف ال�صورة ال�صمعية الكلّية للّن�ص الكرمي، وهو بعد اجلمع بني جميع الآراء التي نحت 

هذا الّنحو كان للمخاطبني واملتلّقني على ال�ّصوية، اإذ اإنها مل تفقد اأثرها مع الّتكرار ب�صبب 

اإبهامها؛ وكّل التاأويالت التي حاولت ربطها ب�صمون �رضيح مبا�رض كانت وما تزال حمّل 

ْنِزلها عّز وجّل، )لقد حاول  خالٍف، ولعّل التف�صري احلّق لها ما يزال علمًا مكنونًا عند مجُ

معظم املف�رّضين اأن ي�صلوا يف مو�صوع الآيات املغلقة اإىل تفا�صري خمتلفة مبهمة، اأقّل اأو اأكرث 

الكواكب والأرقام واحلروف،  البدائّية:  ال�ّصعوب  التي تخ�ص  ال�ّصحريّة  للقيمة  ا�صتلهامًا 

ولكّن اأكرث املف�رّضين تعّقاًل واعتداًل هم اأولئك الذين يقولون يف حال كهذه بكّل توا�صع: 

.
)((

اهلل اأعلم(

�لمطلب �لر�بع: �لفا�سلة �لقر�آنيّة:

ورة ال�ّصمعّية وق�صدها توّجهًا نحو املتلّقي يف الّن�ص  لعّل اأجلى مظاهر الهتمام بال�صّ

مله واآياته بفوا�صل متوازنٍة   فريٍد يتمّيز يف اأواخر ججُ
ّ
القراآيّن الكرمي بناوؤه على نظاٍم توقيعي

اإيقاعًا  تعطيه  امل�صمون.  ويطلبه  احلكمة  تقت�صيه  ما  بح�صب  اأحيانًا  خمتلفٍة  اأو  متقاربة  اأو 

متمّيزاً ل تخطئه الأذن الواعية.

واحلديث عن الفا�صلة القراآنّية قدمٌي قدم الّدرا�صات الأدبّية للّن�ص الكرمي، ولعّل الّنظر 

يف هذه الّدرا�صات يبنّي اأنها كانت تدور دائمًا حول �صّقني وا�صحني متالزمني يف البيان 

 وال�ّصقُّ املعنوّي.
ّ
القراآيّن؛ هما ال�ّصقُّ ال�صوتي

 بال�ّصق الأّول، ومدى الّتوّجه الكرمي اإىل ا�صتثمار العن�رض 
ٌّ

والكالم يف هذا املبحث معني

ورة ال�ّصمعية من خالل مظاهر هذا الق�صد وتقاناته   يف الفا�صلة يف الإ�صهام يف ال�صّ
ّ
وتي ال�صّ

الق�صد من دللت ووظائف من  ينطوي عليه هذا  الكرمي، وما  الّن�ص  التي جرى عليها 

جهة اإ�صهامه يف اأداء وظيفة الّتمكني.

))( الظاهرة القراآنّية، مالك بن نبي، )تر: �صاهني(: 6)).
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ّل الأعالم  فاأّما مدى الق�صديّة يف ا�صتثمار هذا العن�رض �صوتّيًا فقد كان حمّل اإجماع عند ججُ

الذين ت�رّضفوا بالّن�ص الكرمي خدمًة اأو تف�صرياً، واإن كان يبدو لأّول النظر اأّن هذا الأمر حمّل 

خالف وهو الذي �صيظهر يف اأثناء املناق�صة.

ولعّل الفّراء يحيى بن زياد )-)0)هـ( كان من اأوائل الذين تنّبهوا على هذه الق�صدّية يف 

درا�صتهم للّن�ص الكرمي عندما راأى يف تف�صريه »معاين القراآن« اأّن ق�صد الغاية ال�ّصمعّية مق�صٌد 

له اإ�صهام يف �صيغة الفا�صلة، م�رّضحًا باطراد ذلك يف اآيات التنزيل اإىل حّد ال�صتفا�صة؛ ففي 

الق�رض  )يريد:  يقول:   
)((

{ } قائل:  من  عّز  قوله 

} تعاىل:  قال  عربّيان،  وجمعه  وتوحيده  العرب،  ميـاه  ق�صور  من 

، معنـاه: الأدبار، وكاأّن القراآن نزل على ما ي�صتحّب العرب من موافقِة املقاطع، 
)((

{

وقال:  مثّقلة  اآياتهــا  لأّن  )اقرتبت(  يف  فثّقل   ،
)((

{ } قال:  اأّنه  ترى   األ 

وتخفيـف  الأّول  تثقيـل  علــى  القّراء  فاجتمع   ،
)4(

{ }

  فاأجريت 
)6(

{  وقال: {
)5(

{ هذا، ومثله: {

.
)((

روؤو�ص الآيات على هذه املجاري، وهو اأكرث من اأن ي�صبطه الكتاب(

الياء،  باإثبات  »ي�رضي«  قرئ  )وقد  يقول:   
)8(

{ } تعاىل:  قوله  ويف 

قد  العرب  ولأن  الآيات،  روؤو�ص  مل�صاكلتها  اإيّل  اأحّب  وحذفها   
)9(

الياء بحذف  و»ي�رض« 

))( املر�صالت: ))-)).

))( القمر: 45.

))( القمر: 6.

)4( الطالق: 8.

)5( الرحمن: 5.

)6( النباأ: 6).

))( معاين القراآن، الفّراء، )حت: �صلبي ونا�صف( )/4)).

)8( الفجر: 4.

)9( ذكر اأبو حّيان اأّنها قراءة اجلمهور يف البحر املحيط 468/8.
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اأّن  وزاد  اخلفاجي(  �صنان  )ابن  تبعه  ذلك  وعلى   
)((

قبلها( ما  بك�رض  وتكتفي  الياء  حتذف 

 ،
)((

} كان للغر�ص املذكور حذفها يف ال�ّصورة نف�صها عند قوله تعاىل: {

.
)((

واإىل امللحظ نف�صه اأ�صار الزخم�رضّي والّرازي وغريهما يف غري ما مو�صع

ًة يف املوا�صع ال�ّصالفة التوّجه بالعناية نحو ال�ّصكل وترك  ويالحظ من كالم الفّراء خا�صّ

اأّنه مل ي�رض اإىل امللحظ اجلمايّل  اأثر هذه العدولت يف تنا�صبها مع املقام، كما  الكالم على 

املتجّلي يف الإيحاء الذي يرثي امل�صمون، وي�صاف اإىل ذلك التعميم الذي عّممه، مما جعله 

عر�صًة للّنقد احلاّد ممن جاء بعده- قدميًا وحديثًا- كابن قتيبة الذي نقل عنه الّزرك�صي نقده 

، عندما 
)4(

{ العنيف للفّراء ول �صّيما يف تف�صريه لقوله تعاىل: {

ذهب اإىل اأّن التثنية جاءت لأجل الفا�صلة رعايًة للتي قبلها والتي بعدها على هذا الوزن، 

، يقول ابن قتيبة: )اإمّنا 
)5(

والقوايف حتتمل يف الزيادة والنُّق�صان ما ل يحتمله �صائر الكالم

يجوز يف روؤو�ص الآي زيادة هاء ال�ّصكت اأو الألف، اأو حذف همزة اأو حرف، فاأّما اأن 

 ،
)6(

اهلل( فمعاذ  الآي،  روؤو�ص  اأجل  من  واحدًة  فنجعلهما جّنة  قد وعد جّنتني  اهلل  يكون 

وكذا فعلت الدكتورة عائ�صة عبد الّرحمن يف »الإعجاز البيايّن للقراآن«؛ اإذ تتّبعت بع�ص 

.
)((

الفوا�صل التي وّجهها الفّراء ومن تبعه توجيهًا �صوتّيًا فرّدته رّداً ل يخلو من حّدة وتهّكم

 يف 
ّ
وتي ال�صّ امللحظ  الّنقد مل يكن هجومًا على  اأّن هذا  فاإّن احلّق  اأمر  ومهما يكن من 

بالذكر  اإفراده  على  هجوم  هو  واإمنا  جملًة،  مق�صوداً  اأمراً  وعّده  العزيز  الكتاب  فوا�صل 

وجعله الأ�صا�ص يف الّرعاية يف املوا�صع التي ذكرت؛ فابن قتيبة اأ�صار يف املقبو�ص الآنف اإىل 

))( معاين القراآن: )/60).

))( ينظر �رّض الف�صاحة: 55).

))( ينظر مثاًل الوجوه التي عّددوها يف حذف �صمري الكاف يف �صورة ال�صحى وقد مّر يف اأثناء هذا البحث.

)4( الرحمن: 46.

)5( ينظر معاين القراآن: )/8)).

)6( الربهان يف علوم القراآن، الزرك�صي: )/65.

))( ينظر: التف�صري البياين وم�صائل ابن الأزرق، د. عائ�صة عبد الرحمن: 68) فما بعدها.
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رعايته كما هو وا�صح، والدكتورة عائ�صة عبد الّرحمن نف�صها تقول: )ول يظّن بي اأّنني 

فّنية  فيه  الذي تتلي  الباهر  الّن�صق  وتي لهذا  ال�صّ الّلفظي والإيقاع  التاآلف  اأهّون من قيمة 

.
)((

البالغة، توؤّدي املعنى باأرهف لفظ واأروع تعبري واأجمل اإيقاع(

ك�ّصاف  عن  ناقاًل  اجلزائرّي  ال�صيخ  ذكره  ما  امل�صاألة  هذه  يف  اخلطاب  ف�صل  ولعّل 

الزخم�رضّي قوله: )ل حت�صن املحافظة على الفوا�صل ملجّردها اإّل مع بقاء املعاين على �رضدها 

على املنهج الذي يقت�صيه ح�صن الّنظم والتئامه، فاأّما اأن تهم املعاين ويجُْهَتمَّ بتح�صني الّلفظ 

.
)((

وحده غري منظور فيه اإىل موؤّداه، فلي�ص من قبيل البالغة(

الذي  الأّول  املقام  للم�صمون بال ريب، وهو  يبقى خادمًا  القراآيّن  البيان  فال�ّصكل يف 

ينظر يف الّن�ص الكرمي يف �صوئه، اإّل اأّن هذا مل مينع املف�رّضين والّدار�صني من النظر يف العن�رض 

وتي والقول برعايته. ال�صّ

ورة ال�ّصمعّية لها،  ومن هنا توّجهت عناية الّدار�صني اإىل الفا�صلة القراآنّية من جهة ال�صّ

فالحظوا اأبنيتها وتنّوعها، ثم عّددوا جمموعًة من التقانات التي تخت�ّص الفا�صلة حتت عنوان 

املنا�صبات مما �صّمي )الأحكام التي وقعت يف اآخر الآي مراعاًة للمنا�صبة(.

فاأّما الأبنية فقد لوحظت فيها مظاهر العناية باجلانب ال�صوتي، ومنها اأّنه كرث يف القراآن 

النون( وهي ظاهرة  املّد والّلني واإحلاق  الفا�صلة بحروف  املقطع من  الكرمي )ختم كلمِة 

.
)((

�صوتية يف بناء الفوا�صل هدفها )وجود التمّكن من التطريب بذلك(

كما لوحظ بعد ذلك التنّوع العجيب الذي تتوّزع به الفوا�صل �صواٌء اأكان ذلك بالحظة 

.
)4(

حرف الّروّي اأم بالأوزان اأم بقدار الفا�صلة من الآية، اأم بدى تكرارها

))( التف�صري البياين وم�صائل ابن الأزرق: 8)).

اإىل الك�ّصاف فلم  اأبو غّدة(: )9)، وقد رجعت  التبيان لبع�ص املباحث املتعّلقة بالقراآن، طاهر اجلزائري، )اعتنى به:   )((

يهدين البحث اإىل هذا القول.

))( الربهان يف علوم القراآن: )/69).

)4( ينظر الفا�صلة يف القراآن، د. حممد احل�صناوي: 69) فما بعدها.
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يف  املتّميزة  ْبَغتجُها  �صِ لها  الكرمي  القراآن  فوا�صل  اأّن  بدا  الّروّي  حرف  جهة  فمن 

تعاىل:  كقوله  متماثلًة  اإّما  فكانت  اللتزام؛  وترك  الروّي  بحرف  اللتزام  بني  املراوحـة 

تعاىل:  قوله  يف  كما  متقاربًة  اأو   ،
)((

{ } 

، اأو منفردًة يف الّنادر كما يف قوله تعاىل: {
)((

{ }

الفوا�صــل:  اأّن  لوحــــظ  الــوزن  جـهـــة  ومـــن   ،
)((

{

} تعاىل:  قوله  نحو  الوزن؛  يف  وتختلف  الّروي  فــي  تّتفق  التي  وهــي  مطّرفــة؛  اإّما 

فيها  الّرعاية  تكون  التي  وهي  متوازية؛  اأو   ،
)4(

{

تعاىل: { قوله  نحو  والّروي،  الوزن  الأخريتني يف  للكلمتني 

قوله  نحو  فح�صب،  الكالم  مقاطع  فيها يف  الوزن  رعاية  وتكون  متوازنٌة،  اأو   ،
)5(

{

القرينة  يف  التّقابل  والرّت�صيع  عًة؛  مر�صّ اأو   ،
)6(

{ } تعاىل: 

، اأو متماثلة؛ 
)((

{ والوزن والتقفية نحو قوله تعاىل: {

والتماثل ت�صاوي الفقرتني يف الوزن دون التقفية مع مراعاة اأن تكون اأفراد الأوىل مقابلًة ملا 

.
)8(

{ يف الثانية، نحو قوله تعاىل: {

واأّما من جهة املقدار فثّمة فوا�صل ت�صّكل اآيًة كاملة كما يف )الّرحمن( و)احلاّقة( و)اأمل( 

و)حم(، وثّمة فوا�صل تكون بع�ص اآية؛ وهي الأكرث يف التْنزيل واأمثلتها كثرية جّداً.

التنزيل  الآيات يف  تقت�رض على روؤو�ص  التق�صيمات ل  اأّن هذه  الّدار�صون  ومما لحظه 

روؤو�ص  الن�ص، وذلك عند  م�صاحة �صوتّية داخل  لتّتخذ  اأحيانًا  متتّد  بل  الكرمي فح�صب؛ 

))( الطور: )، )، ).

))( الفاحتة: )، ).

))( ال�صحى: 0)-)) 

)4( نوح: ))-4).

)5( الغا�صية: ))-4).

)6( الغا�صية: 5)-6).

))( الغا�صية: 5)-6).

اّفات: )))-8)). )8( ال�صّ
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ّمي الت�رضيع اأو التَّووؤُّم، اأو  اجلمل، ولو مل تكن روؤو�ص اآيات على ا�صطالح اجلمهور، مما �صجُ

الفا�صلة الّداخلّية، وعلـى هذا بنـى الّداين تعريفـه للفا�صلة باأّنها راأ�ص اجلملة واإن مل يكن 

اأمثلـٌة كثرية كقوله تعاىل: { ، ولهذه الفوا�صل الّداخلية 
)((

اآية راأ�ص 

، وهي بعدجُ ت�صّنف ت�صنيف الفوا�صل الأ�صلّية وتّطرد اطرادها.
)((

{

ولعّل لكّل ما ذكر دللته الوا�صحة بعيداً عن ال�صطالح وم�صكالته، وذلك هو- من 

دون ريب- رعاية اجلانب ال�صوتي.

واأّما فيما يّت�صل بالأحكام التي وقعت مراعاًة للمنا�صبة فيذكر البحث منها هنا الأحكام 

 هو الأظهر والأقوى، فمنها: ما ذكروه من زيادة حرٍف يف 
ّ
وتي التي يكون امللحظ ال�صّ

الفا�صلة عناية باأثرها ال�ّصمعي، فقد اأجُحلقت الألف يف جملٍة من الآيات بفوا�صلها، مع اأّن 

؛ 
)4(

{  و{
)((

{ حّقها الفتح، وذلك كما يف قوله تعاىل: {

عن  منقلبٌة  ال�ّصورة  هذه  )فمقاطع  عنده،  بالوقوف  جديراً  هنا  وتي  ال�صّ امللحظ  يبدو  اإذ 

تنويٍن يف الوقف، فزيد على الّنون يف »الظنونا« األف لت�صاوي املقاطع، وتنا�صب نهايات 

.
)5(

الفوا�صل(

، )فهذه 
)6(

{ كما اأحلقت هاء ال�ّصكت يف قوله تعاىل: {

الهاء عّدلت مقاطع الفوا�صل فـي هذه ال�صورة، وكان للحاقها يف هذا املو�صع تاأثري عظيم يف 

. وكذا الأمرجُ يف قوله عّز من قائل: {
)((

الف�صاحة(

))( ينظر تعريف الّداين للفا�صلة يف: الإتقان: )/90).

))( الّروم: )).

))( الأحزاب: 0).

)4( الأحزاب: )6.

)5( الربهان، الزرك�صي: )/)6.

)6( القارعة: 0)-)).

))( الربهان، الزرك�صي: )/)6.
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الفوا�صل  اأّن  فاملالحظ   ،
)((

{

الزيادة مل  ال�ّصكت، وهذه  فيها هاء  الكرمية )كتابيه، ح�صابيه، ماليه، �صلطانيه( قد زيدت 

تفد معنى زائداً على الأ�صل بدليل اأّن حذفها ل يوؤّثر يف املعنى، فقد حذفها جّلٌة من القّراء 

، فلم يبق اإّل رعاية اّت�صاق ال�صورة الّلفظية واعتدالها، وعدم نبّوها عن ال�ّصمع، اإذ 
)((

و�صاًل

يتوا�صل النغم ويتالحق الإيقاع موؤّثراً يف الّنف�ص تاأثريه احل�ّصا�ص.

ومما ذكروه اأي�صًا ظاهرة حذف حرف ما يف ال�ّصياق الكرمي، كما مّر يف �صورة الفجر 

، وكما هي احلال يف قوله تعاىل: {
)((

وتعليق الفّراء عليه

امللحظ  جانب  فاإىل   
)4(

{

 الذي حذفت الياء من )اأكرمن( 
ّ
املعنوّي، ل ي�صع الذوق احل�صا�ص اإل متّلي اجلانب ال�صوتي

و)اأهنانن( رعايًة له.

ًة،  الكرمية خا�صّ وتي جملًة ويف فوا�صله  ال�صّ للجانب  الكرمي  الّنـ�ص  ثبتت رعايةجُ  فاإذا 

ورة ال�ّصمعّية للفا�صلة وتقانات هذا  اأثر هذه ال�صّ فاإّنــه �صـار يف الإمكــان الكـالم علـى 

الأثر، وقد بدا هذا وا�صحًا فيما ذكره احل�صناوّي- ناقاًل عن الدكتور عّز الّدين اإ�صماعيل 

والتَّغرّي،  الّنظام،  �صبعًة؛ هي:  عّددها  التي  الإيقاع  م  نجُظجُ الّنقل- من خالل  لهذا  وموّجهًا 

والّت�صاوي، والّتوازي، والتوازن، والّتالزم، والّتكرار، واآلّيات عمل هذه القوانني واأثرها 

والّتكرار  )الّنظام  هي  قوانني  ثالثة  املو�صع  هذا  يف  البحث  �صيدر�صه  وما   ،
)5(

املتلّقي يف 

القراآنّية على نحٍو مبا�رٍض  الفا�صلة  الّثالثة تتناول  اأّن هذه  والتغرّي(، ملا �رّضح به احل�صناوي 

ومّطرد، فتكون نتائج درا�صتها تنتظم الّن�ص القراآيّن كّله، يف حني اأّن دللت �صائر القوانني 

))( احلاقة: 9)-9).

))( ينظر البحر املحيط، اأبو حّيان الأندل�صي: 456/8.

))( ينظر اأي�صًا الربهان: )/)6.

)4( الفجر: 5)-6).

)5( ينظر: الفا�صلة يف القراآن: )9) فما بعدها، والأ�ص�ص اجلمالّية يف النقد العربي، د. عّز الّدين اإ�صماعيل: )9 فما بعدها.
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ال�ّصبعة تتناول القرينة ل الفا�صلة مبا�رضًة؛ يقول احل�صناوّي: )وقوانني الّت�صاوي والتوازي 

.
)((

والتالزم، بدت لنا من خالل )القرائن(، والقرائن فرع ثانويٌّ من بحث الفا�صلة(

ورة  فاأّما قانون النظام فيق�صد به اأن يكون هناك ترتيب مق�صود تري عليه عنا�رض ال�صّ

، وهو اأ�ّص �صائر القوانني اإذ به تظهر وعليه تعتمد يف وجودها، وقد 
ّ
الأوىل يف الن�ص الأدبي

تّلى هذا القانون يف فوا�صل التنزيل الكرمي وا�صحًا، كما يف اّطراد الفا�صلة اّطراداً �صاماًل 

التزام  وهو  والتجويد،  الّتالوة  قواعد  من خالل  يبدو  اآخر  مظهر  الّدليل، ويف  يعوزه  ل 

الوقف، ول �صّيما الوقف على ال�ّصكون، و�صياأتي الكالم عليه و�صيكًا.

واأّما التكرار فيق�صد به النحو الذي تنتظم به تلك العنا�رض، واّطراد هذا الرتتيب، وي�صار 

 يف الفا�صلة القراآنّية فح�صب، ولعله يتجّلى فيما ذكر من 
ّ
هنا اإىل ما يخت�ّص اجلانب ال�صوتي

كرثة ختم الفوا�صل بالنون املردوفة بحرف مّد ولني.

الّتكرار  قانون  ك�رض  من خالل  يحدث  الذي  وتي  ال�صّ التلوين  به  فيق�صد   : التغريُّ واأّما 

ترك  خالل  من  الّنظام،  قانون  وفق  على  �صريورته  الّن�ص  على  يحفظ  نحٍو  على  ولكن 

الّطراد يف تتابع عنا�رض ال�صورة الأوىل على وتريٍة واحدة، وذلك بح�صاب مق�صود ودقيق 

تتوّزع فيه هذه العنا�رض توزيعًا بعيداً عن الع�صوائّية لتاأدية وظيفة معّينة، ولعّل اأجلى مظاهر 

هذا القانون يف فوا�صل الّن�ص الكرمي ما �صلف ذكره من ترك القت�صار على روّي واحد، 

والتوزيع ال�صوتي للفوا�صل بالتجاوز اإىل التقارب يف الّروي اأو النفراد.

القوانني  اأّن هذه  اإ�صماعيل من  الدين  الدكتور عّز  قّرره  ما  اإىل  الإ�صارة  املهم هنا  ومن 

))(؛ اأي اإّنها تعمل على نحٍو متناوب يف العمل الفّني عامًة ولعّل هذا العمل 
تعمل جمتمعة

فمظاهر  ال�ّصمعية،  القيمة  مع  يتعانق  الذي  الوجدايّن  باجلانب  وثيقًا  ارتباطًا  مرتبٌط  هنا 

قوانني »الّنظام« و»التكرار« و»التغرّي« متعا�صدًة يكون عملها فيما �صّمي بـ»اإثارة التوّقع« 

))( الفا�صلة يف القراآن: )6).

))( ينظر الأ�ص�ص اجلمالية، د. اإ�صماعيل: )8).
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و»اإ�صباع هذا التوّقع« ثم يف اإحداث »املفاجاأة امل�صعدة« بك�رض هذا الّتوقع، مع بقاء النظام 

قائمًا ومّطرداً، ولعّل ذلك اأحد العوامل التي تعل من املفاجاأة »مفاجاأًة �صعيدة«؛ فتكون 

ثّمة وحدٌة يف تنّوع ت�رضُّ املتلّقي باحتفاظها بالّنظام، وتثريه بالتغيري الذي يحدث يف اأثناء 

هذا النظام وحتت رقابته- اإن جاز التعبري- على التناوب، فالوحدة بقدر، والتنّوع بقدر.

اأو  يجُْلَتزم روّي يف فوا�صل �صورة من �صور الذكر احلكيم »كالواو والنون مثاًل  فعندما 

�صتتكّرر من  الفا�صلة  اأّن هذه  اإىل  بعد عّدة فوا�صل متوّجهًا  املتلّقي  توّقع  غريها«، يكون 

جديد، ويكون باإزاء حالني يف �صعيد الّن�ص الكرمي: فاإما اأن يتكّرر الّروي بح�صب ما توّقع 

فيكون ثّمة اإر�صاٌء حلا�ّصة التوّقع عنده اأو اإ�صباٌع لها، مما يعقب ارتياحًا و�رضوراً، و�صعوراً 

 ي�صهم يف اإنتاج الّن�ص 
ّ
بالّلحمة مع الّن�ص، ويكون املتلّقي يف هذه احلال كاأّنه قارئ اإيجابي

من خالل تلّقيه على طريقة املوافقات امل�صهورة ل غريها. وهذا يثريه من جديد للّنظر فيما 

�صيقبل عليه هل يوافق توّقعه اأم يخالفه؟ فاإذا عاد الّروّي وتكّرر تدد هذا ال�صعور، وهكذا، 

اإىل اأن يقرتب املتلّقي من نوع من امللل وال�ّصاآمة وعند ذلك يتدّخل الّن�ص من خالل تّليات 

املتلّقي  عند  يجُحِدث  الذي  باإزائها-  املتلّقي  يكون  التي  الثانية  احلال  وهي  التغرّي-  قانون 

معنويًّا  اجلديدة  الفا�صلة  ثراء  يكون  وهنا  الفا�صلة،  على  يطراأ  تغرّي  من خالل  »مفاجاأًة« 

و�صوتّيًا هو املتحّكم يف هذه املفاجاأة فيحيلها من حم�ص مفاجاأة ميكن اأن تف�صي اإىل خيبة 

اأمل، اإىل مفاجاأٍة م�صعدة تعل املتلّقي يتابع الّن�ص ب�صغف اأكرب، فتزيد حلمته مع الن�ص.

ثّم تعاد الكّرة بح�صب قانون النظام والتكرار؛ باأن ي�صبح الّطراد للفا�صلة اجلديدة، 

ويكون العمل نف�صه، وهكذا دواليك.

فعمل قانوين التكرار والتغرّي ل ميكن الّنظر اإليه اإّل متوا�صجًا يف ظّل قانون الّنظام، اإذ اإّن 

التزام التكرار وحده ي�صفي على العمل الفّني رتابة تنعك�ص �صاأمًا، وكذا التزام التغرّي يحدث 

�صل�صلًة من خيبات الأمل، و�صدمًة غري م�صعدة، بيد اأّن تعاقب مظاهر القانونني يف نظام 

يحدث �صعوراً مزدوجًا بالّرتابة واملفاجاأة يف اآن معًا فيكون املتلّقي بني ظنٍّ بالإ�صباع وك�رض 
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لهذا الظّن باملفاجاأة، مما ينعك�ص اإقباًل على الّن�ص واإثارًة با هو اآت، وهو ال�ّصعور نف�صه 

 ،
)((

الذي اأ�صار اإليه الغزايّل- واإن كان �صياق كالمه على املجاز- بـ »الدغدغة النف�صانية«

بني ما يجُْعَرفجُ وما يجَُتوّقع وما هو احلال عليه يف الن�ص.

ل اأمثلــة مــن الّنــ�ص الكـــرمي خــري دليـٍل على ما ذكر: واملثال الأّول هو قوله  ولعـــّل تاأمُّ

تعـــاىل: {

.
)((

{

و�صورة النفطار �صورة �صغرية احلجم بالن�صبة اإىل �صائر �صور الّن�ص الكرمي، ومع هذا 

يلحظ فيها مظاهر القوانني الثالثة وا�صحًة جلّية.

فمظهر الّنظام وا�صٌح ل لب�ص فيه، ومظهر التكرار كذلك، فقد التزم الّن�ص- �صاأن الّن�ص 

نَّ اّطرادها،  الكرمي كّله- بالتقفية، وبجُِدئ بالتاء رويًّا لثالث فوا�صل يف ثالث اآيات، حتى ظجُ

ثم جاءت املفاجاأة بتغرّي �رضيع اإىل حرف امليم مردوفًا بالياء وكاأّنه ا�صرتاحة �صوتّية بعد الّتاء 

ِدَفت بفاجاأة جديدة قبل اأن يجَُظّن الطراد، بالتغرّي اجلديد اإىل  ثم ت�صاعف عمل املفاجاأة اإذ رجُ

الكاف يف اآيٍة ثم اآيٍة اأخرى، وقبل اأن يتنامى ال�ّصعور بالتكرار، ح�صلت املفاجاأة باتباعها 

بنون مردوفة بالياء لت�صّكل حمّطًة ثانية ميتّد معها ال�صوت، وي�صتمر عن�رض املفاجاأة بالعودة 

اإىل الياء وامليم، ثّم الياء والنون، وهي متقاربة يف ع�رض اآيات، حتى اإذا ح�صل عند املتلّقي ما 

ي�صبه اليقني باأّن ال�ّصورة �صتجُختتم على روّي هذه الفا�صلة، اأتت املفاجاآت واأقواها باخلتام 

�صّداً  النتباه  ي�صّد  الذي  النفراد  ذلك  بّد،  مردوفًا  الهاء  بحرف  فا�صلته  انفردت  الذي 

التوّقع واإ�صباعه ك�رضاً خاطفًا لي�صتدعي املتلّقي  ويجُ�صاعف من وقع املفاجاأة لك�رضه عن�رض 

))( �صلف ذكره يف هذا البحث.

))( النفطار: 9-6).
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لأن يتمّلى امل�صمون ال�ّصامي اأّن الأمر كّله هلل.

واأّما املثال الثاين فهو الذي �صاقه �صاحب الت�صوير الفّني يف ال�صياق نف�صه، وهو �صورة 

} الآتي:  النحو  على  الكرمية  ال�صورة  فوا�صل  ت�صري  اإذ   مرمي؛ 

ميتّد  مطلقة  باألف  املتبوعة  الياء  على  الروّي  ويظّل   ،
)((

{

)مرمي(  وال�ّصيدة  )زكريا(  �صّيدنا  ة  ق�صّ تنتهي  اأن  اإىل   
ّ
رخي مّطرد  اإيقاع  يف  النََّف�ص  مع 

فجاأة  الّروّي  يتغرّي  ثم  وال�ّصالم،  ال�صالة  وعليهم  نبّينا  على  )امل�صيح(  ال�ّصيد  وميالد 

} طويل  بّد  مردوفًا  امليم  اأو  النون  بحرف  لي�صبح 

لتتغـّيــر   ،
)((

{

ورة ال�صمعّية،  ورة ال�ّصمعّية تغرّياً يّت�صق مع امل�صمون الكرمي وي�صري اإليه، وهو عمل ال�صّ ال�صُّ

ة حكمًا م�صتمّداً منها، ولهجة احلكم  )فكاأمّنا هو يف الآيات الأخرية ي�صدر بعد نهاية الق�صّ

تقت�صي اأ�صلوبًا مو�صيقّيًا غري اأ�صلوب العر�ص الق�ص�صي، وتقت�صي اإيقاعًا قويًّا ر�صينًا، بدل 

.
)((

 امل�صرت�صل وكاأمّنا لهذا ال�ّصبب كان التغرّي(
ّ
ة الرخي اإيقاع الق�صّ

وعند النتهاء من اإ�صدار احلكم واإلقاء ذلك القرار، يعود ال�ّصياق اإىل النظام الأّول يف 

} الفا�صلة 

 اإىل اآخر ال�ّصورة الكرمية.
)4(

{

�لمطلب �لخام�ص- �أد�ء �لن�ّص �لقر�آنّي:

لي�ص البحث هنا متوّجهًا اإىل علوم التجويد واأ�صول الأداء القراآيّن للبحث يف خ�صائ�صها 

ودقائقها؛ بل اإّن املراد بيان اأهمّية هذه العلوم واأثرها يف اإظهار القيمة ال�ّصمعّية من خالل 

املتعة ال�ّصمعّية التي تدور رحاها على الأثر الوجداين واملعريف للن�ّص الكرمي.

))( مرمي: )-).

))( مرمي: 4)-5).

))( الت�صوير الفّني يف القراآن، �صيد قطب: )9-)9.

)4( مرمي: 40-)4.
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ومما ل �صّك فيه اأّن العنايَة باجلانب ال�ّصمعي مهما كان دقيقًا، �صيبقى قا�رضاً عن حتقيق 

تلك  وتتّوج  الّن�ص  اأداء  ت�صبط  اأ�صول  هناك  تكن  مل  ما  تتحّقق  اأن  لها  ينبغي  وظيفته كما 

املظاهر، فتحّققها وتبديها للمتلّقي �صامعًا اأو قارئًا ليح�ّص بالّت�صكيل املخ�صو�ص يف اإيقاع 

تلك ال�صورة.

  و�صحابته واأفعالهم 
ّ
ومن هنا تداعت الإ�صارات يف ن�صو�ص الّتنزيل واأقوال النبي

 فريد 
ّ
اإىل وجوب »ترتيل« الّن�ص الكرمي؛ اإذ اإّن الّن�ص القراآين حامٌل بطبيعته لعن�رض اإيقاعي

نرث مر�صل وم�صجوع، وهذا  اأو  �صعر  الأخرى من  التعبري  اأ�صكال  �صائر  ميّيزه من  مق�صود 

كان  مهما  املتلّقي  اأذن  تخطئها  ل  �صمعّية  �صورة  خالل  من  فر�صًا  نف�صه  يفر�ص  العن�رض 

جن�صه اأو لغته.

القراآن  اإليه  اأ�صار  ما  هـو  الأمثــل  وجهــه  علــى  القــراآيّن  الأداء  فــي  الأ�صــل  ولعــّل 

، وقوله تعاىل: 
)((

{ الكرمي نف�صه عند قوله عّز من قائل: {

.
)((

{ }

وتّية، وهكذا تن�صبط اأ�صول  فالقراآن الكرمي نزل مرّتاًل؛ فهكذا هو يف اأ�صل بنيته ال�صّ

 كّرم اهلل وجهه ودرج على ذلك الدار�صون- 
ّ
قراءته، وملا كان الرّتتيل- كما حّده الإمام علي

 ،
)((

ينطوي على ظاهرتني ت�صبطان هذا الأ�صل؛ هما: )تويد احلروف، ومعرفة الوقوف(

يتّم  ل  ما  لأّن  الّتمكني؛  اأ�صاليب  من  واأ�صلوبني  و�صيلتني  الوقف  ومعرفة  التجويد  كان 

الواجب اإّل به فهو واجب.

�أوًل- �لتجويد و�أهميّته:

))( الفرقان: )).

))( املزّمل: 4.

))( الإتقان يف علوم القراآن، ال�صيوطي: )/0)).
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فاأّما التجويد فلي�ص اأمراً طارئًا على الّن�ص الكرمي يقراأ الّن�ص على وفقه للتزيني والّزرك�صة، 

بل هو اأ�صٌل م�صتنبٌط من الّلغة التي نزل القراآن الكرمي بها، وهو اأ�صل يف قراءة العربّية قبل 

، والتجويد 
)((

اأن ياأتي الّن�ص الكرمي ليتّوجها، فالعرب عاّمًة )ل تنطق بكالمها اإّل جمّوداً(

بو�صفه علمًا م�صبوطًا بالت�صنيف والتبويب مل ياأت اإّل يف وقت متاأّخر؛ عندما بداأ العلماء 

اأ�صف  افية يف نطق احلروف واحلركات،  ال�صّ �صليقتها  تفقد  بداأت  الأل�صن  باأّن  ي�صعرون 

اإىل ذلك دخول الأعاجم يف الإ�صالم، ف�صار اخلطر يتهّدد الوظيفة ال�ّصمعّية نتيجة لقراءته 

على غري الوجه الذي به نزل، فاحتاج الّنا�ص اإىل قواعد تعني على اإظهار اجلمال امل�صتكنِّ 

علم  من  فاملق�صود  وفاعلّيته،  الّن�صق  هذا  وهج  على  واحلفاظ  الكرمي،  الّن�صق  �صميم  يف 

الّتجويد )خدمة القراآن الكرمي، وليعلم كّل من در�ص هذا العلم، اأو قام بتدري�صه، اأّنه، واإن 

 
ّ
كان يعتمد على الّنقل والّرواية فح�صب، اإّل اأّن م�صدره ومرجعه يف احلقيقة الّذوق العربي

.
)((

الف�صيح(

من حروف  احلرف  ورّد  مراتبها،  وترتيبها  احلروف حقوقها،  )اإعطاء  هو  والتجويد 

املعجم اإىل خمرجه واأ�صله، واإحلاقه بنظريه و�صكله، واإ�صباع لفظه، ومتكني الّنطق به على 

.
)((

ف، ول اإفراط ول تكّلف( حال �سيغته وهياأته من غري اإ�رشاف ول تع�سُّ

فالتجويد هو ح�صن الأداء الذي يراعي الدقائق الداخلّية التي ميتاز بها الّن�صق الكرمي، 

احلروف  وتبيني  املدود،  ومّد  احلركات  باإ�صباع  القراآن  قراءة  يتطّلب  وهذا  ويظهرها، 

باإعطائها حّقها من �صفري وقلقلة وجهر واإظهار واإدغام وتفخيم وغري ذلك.

ومن هنا مل يكن للمجّود مهما بالغ يف التفننُّ فيه اأن يتعّدى حدود الّلغة العربّية، باأن 

يتكّلف تزيني كلمات القراآن الكرمي وزرك�صتها، بل هو اإعطاء لل�صوت حّقه يف الأداء لي�ص 

اإّل، فهو لي�ص اإن�صاداً وقراءًة معتادًة؛ بل يفوقها، ولي�ص غناًء يجَُتَكلَّفجُ فيه املطُّ وال�صطراب 

))( املزهر يف علوم الّلغة، ال�ّصيوطي: )/46).

))( قواعد الّتجويد، عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري: )-).

))( الن�رض يف القراءات الع�رض، ابن اجلزري: )/0))، وينظر الإتقان: )/)8).
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القراآن  )اقروؤوا  ال�رضيفة:  النبويّة  الإ�صارة  كانت  ذلك  واإىل  عليه،  ي�صمو  بل  ال�صوت؛  يف 

بلحون العرب واأ�صواتها، واإّياكم وحلون اأهل الكتابني واأهل الف�صق، فاإّنه �صيجيء بعدي 

ح، ل يجاوز حناجرهم، مفتونٌة قلوبهم  هبانّية والنوَّ قوم يرّجعون بالقراآن ترجيع الغناء والرَّ

.
)((

وقلوب من يعجبهم �صاأنهم(

الكّلي  والإيقاع  الداخلّية  ال�ّصمعّية  ورة  ال�صّ يف  وحده  ن�صيج  الكرمي  القراآن  دام  وما 

فليجُرتك لالأذن وعي هذا اجلمال من غري تكّلف ول تق�صري.

ثانياً- �لوقوف و�أهميّتها:

يرتّتب  اإذ  القراآن؛  اأداء  كيفّية  تعرف  وبه  جليل،  )فّن  باأّنه:  الوقف   
ّ
الّزرك�صي و�صف 

ذكر  كما  فهو-  له؛  وراحًة  املرّتل  لآلة  متامًا  الوقف  معرفة  وتاأتي   ،
)((

كثرية( فوائد  عليه 

�ص فيه عادًة بنّية ا�صتئناف القراءة، ل بنّية  وت عن الكلمة زمنًا يجَُتَنفَّ ال�ّصيوطي- )قطع ال�صّ

.
)((

الإعرا�ص(

ورة ال�ّصمعّية القراآنّية وخ�صائ�صها  وللوقف فوائد كثرية لعّل اأهّمها الإ�صهام يف تلية ال�صّ

الكرمية،  الفوا�صل  اأكان ذلك يف  �صواٌء  الكرمي  للّن�ص  وتي  ال�صّ الّت�صاق  من خالل حتقيق 

اأم يف و�صط الآيات، والوقف عند الّتحقيق يف القراءة ل يكون اإّل على ال�ّصكون؛ اإذ اإن 

العربّية ل تبداأ ب�صاكن ول تقف على متحّرك، واأّما ما عّدده ال�ّصيوطي من كيفّيات للوقف 

وم والإ�صمام والإبدال والّنقل  على اأواخر الكلم، وهي على ما ذكر ت�صعة: ال�ّصكون والرَّ

والإدغام واحلذف والإثبات والإحلاق، فهي عند الّنظر اأ�صكال ت�صتعمل يف اأواخر الكلم 

))( املعجم الأو�صط، الطرباين، باب )من ا�صمه حممد(، رقم 9)))، 08/8)، وفي�ص القدير �رضح اجلامع ال�صغري، املناوي، 

رقم: 9)))، )/)8.

))( الربهان: )/)4).

))( الإتقان: )/44).
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، الذي ل بّد اأن ينتهي ب�صكون.
)((

لتحقيق الوقف ال�صحيح

فاأّما الفوا�صل: فت�صّكل مظهر الوقف الأ�صمل يف الّن�ص الكرمي، اإذ اإن مبنى الفوا�صل 

. وتاأتي اأهمّية الوقف 
)((

على الوقف يف كّل مواقفها الإعرابّية جمرورًة اأو مرفوعًة اأو من�صوبة

ورة ال�ّصمعّية  يف ت�صوية هذه الفوا�صل على وتريٍة �صوتّية واحدة، حفاظًا على ات�صاق ال�صّ

وتقاطر العبارات وتنا�صقها اإىل جانب الإيحاء الّدليّل.

ففي قوله تعاىل: {

ْلَتزمة على حرٍف واحٍد يف اآخرها هو الباء،  . يلحظ اأّن الفوا�صل الكرمية اأوًل مجُ
)((

{

واأّنها ثانيًا خمتلفة يف حركاتها الإعرابّية؛ فهي جمرورٌة منّونٌة يف )جانب( لوقوعها م�صافًا 

النَّعت، وكذا يف )ثاقب(، ثّم جمرورة منّونة يف  اإليه، ومرفوعة منّونة يف )وا�صب( على 

)لزب( على الّنعت، وهي عند الوقف تنطق على وتريٍة �صوتّية مت�صاوية بحركٍة اإعرابّية 

واحدة هي ال�ّصكون.

} قائل:  من  عّز  قوله  ويف 

. يلحظ اأّن الفوا�صل 
)4(

{

لتزمة على حرف واحد؛ بل هي خمتلفة اخلواتيم، وهي اإ�صافة اإىل هذا خمتلفة  الكرمية غري مجُ

يف مواقعها الإعرابّية وحركاتها، فهي خمتلفة يف الهيئة واحلركة، فـ)النار( جمرورة من دون 

تجُنطق  الوقف  عند  وهي  مفتوحة،  من�صوبة  و)الأنهار(  منّونة،  مرفوعة  و)خالل(  تنوين، 

))( ينظر الإتقان: )/48)، 49).

))( ينظر معرتك الأقران: )/)4.

))( ال�صافات: 8-)).

)4( اإبراهيم: 0)-)).
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وتي، اأو اختالٍف يف الّنظام الرتتيلي. جميعًا �صاكنًة من غري تقاطٍع يف الّنرب ال�صّ

واأّما الوقف يف و�صط الآية؛ كالوقف عند نهاية اجلملة اأو الفقرة مما تتّبعه علماء التجويد 

} تعاىل:  قوله  مثل  فمن  الدقيق،  بال�صبط 

. فالكلمات: )الأنهار، واملاء، واهلل( هي موا�صع للوقف 
)((

{

بح�صب اإ�صارات امل�صحف التي ا�صطلح عليها العلماء، وغري خاٍف اأّن املّد الطويل الذي 

�صبق روّيها، والوقوف على ال�ّصكون الّتام فيها اأ�صفى عليها ترا�صفًا �صوتّيًا مده�صًا...

ورة ال�ّصمعية« وق�صدها، واأثرها  : فلعّل القارئ و�صع يده على اأهمّية و�صيلة »ال�صّ وبعدجُ

َ اأّن هذه الو�صيلَة عن�رضٌ فّعال يف تو�صيل املعاين القراآنّية اإىل املتّلقي  يف متكني املعنى، وَتَبنيَّ

حاب التي ت�صري اإىل هذه  من خالل املباحث ال�ّصالفة التي طاف بها البحث يف بع�ص الرِّ

املقولة اإ�صارة ل ميكن تاهلها.

فقد توّجه احلّق تبارك وتعاىل توّجهًا كرميًا اإىل عباده يف القراآن الكرمي، فكان بناء الّن�ص 

 ال�صوتي 
ّ
وت املتاأّتية من نطق خمارج الكلمات والت�صكيل الداخلي الكرمي على عذوبة ال�صّ

املتقن الذي ينفي عن املفردات القراآنية عيب الثقل ووطاأة الّطول على اأداء املرّتل وذوق 

ت�صمّنت حروفًا مقّطعة- عن�رضاً  التي  �صّيما  القراآنّية- ول  الفتتاحيات  ال�ّصامع، وكانت 

مهّمًا من عنا�رض التاأثري والتمّيز؛ با حتمله من قيم �صوتّية تنّبه على امل�صمون الكرمي، وكانت 

النظام  خالل  من  الّن�ص  مع  املتلّقي  تربط  التي  الأ�صباب  من  اآخر  �صببًا   القراآنّية  الفا�صلة 

والنبوّي  القراآين  احل�ّص  كان  ثّم  الفوا�صل،  هذه  باإظهاره  نه�صت  الذي  الفريد   
ّ
التوقيعي

الّنظم الكرمي، من خالل الرتتيل وما يت�صّمنه من تويد ومعرفٍة  اأداء  على وجوب ح�صن 

للوقوف، وحتقيق ذلك كّله تتويجًا للقيمة ال�ّصمعّية وحمافظًة عليها حلقًة ت�صل بني املعنى 

واملتلقي تو�صياًل جمالّيًا رفيعًا.

))( البقرة: 4).
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الف�سل الثاني

�لأ�ساليب �لمعتمدة

على )�لقيا�ص( و)�ل�ستدلل(
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تمهيد

�صبقت الإ�صارة اإىل اأّن احلديث عن اأ�صاليب الّتمكني معتمٌد على اأ�صا�صني:

الأ�صل  الأ�صلوب هل هو يف  يتحّدد من خالله  الّتخوم،  مّت�صع   
ّ
اأ�صا�ٍص نظرّي وظيفي

اأ�صلوٌب للتمكني حلمله وظيفة موؤّثرة يف التلّقي اأم ل؟

 ت�صنيفي يحّدد تلك التخوم، وينتظم الأ�صاليب يف اأثناء جمموعات ينظر 
ّ
واأ�صا�ص تطبيقي

فيها يف طبيعة تركيب تلك الأ�صاليب الفّنية، وطريقة عملها عند الّتلقي.

ويقوم هذا املبحث على اجلمع بني ثالثة فنون بالغّية؛ هي الت�صبيه وال�صتعارة والكناية، 

اأ�صا�ص الرّتكيب الفّني والوظيفة، ثّم افرتاق كلٍّ منها يف  بناًء على ا�صرتاك هذه الثالثة يف 

 
ّ
الكّلي الأ�صل  اأثناء  يف  يتفّرد  منها  واحٍد  كّل  يجعل  الذي  ذلك  للمعنى؛  تو�صيله  �صكل 

ة، واأثٍر خا�ّص ل يجَُتواَفرجُ عليه يف الفّن الآخر، وكّل ذلك يف �صوء قاعدة  اجلامع بهوّية خا�صّ

»مقت�صى احلال« يف مفهومها الوا�صع.

والت�صخي�ص«  »الّتج�صيم  عن  احلديث  عند  البحث  هذ  يف  مّر  قد  اأّنه  اإىل  هنا  وي�صار 

الفنينّي كالٌم على هذه الفنون با هي و�صائل لهما، واملراد هنا ب�صط القول واإمتام الإيجاز 

الذي بداأ هناك، مع الّتاأكيد على ما مل يجُذكر ومالحظة ترك الإحالة عند �رضورة التكرار.
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�لمبحث �لأّول

�إ�سارٌة �إىل مفهومي )�لقيا�ص( و)�ل�ستدلل(

اإذ  البالغيني؛  و»ال�صتدلل«  »القيا�ص«  مفهومي  اإىل  الّنظر  لفت  هنا  يح�صن  مما  لعّل 

اإنهما ميّثالن الأ�صا�ص الذي يقوم عليه الرتكيب الفّني للّت�صبيه وال�صتعارة والكناية التي هي 

اإّن  اإذ  الثاين؛  على  اأولهما  يقوم  م�صطلحان  عامًة  وال�صتدلل  والقيا�ص  الف�صل  مو�صوع 

 ينق�صم بني طرفني خمتلفني ي�رّضك »القائ�ص« بينهما 
ّ
عالقة القيا�ص عالقٌة تقوم على بناء ثنائي

برباط يقوم على نوٍع من املقارنة والتقابل الذي ينتقل فيه من طرف اإىل اآخر من خالل 

.
)((

»ال�صتدلل«

فنوٍن  �صبط  اإىل  مّتجهًا  البحث  كان  وملّا  اإليه،  ال�صتدلل وجاٍر  على  معتمد  فالقيا�ص 

بني  والفارق  بالغّيًا،  وا�صتدلًل  قيا�صًا  �رضورًة  و»ال�صتدلل«  »القيا�ص«  كان  بالغّية 

« يف القيا�ص وال�صتدلل يكون من خالل طبيعة عملّية ال�صتدلل 
ّ
« و»املنطقي

ّ
»البالغي

عادًة  ي�صتعمل  الذي  العاّم  مفهومه   يف 
ّ
املنطقي ال�صتدلل  بني  الفارق  اإّن  اإذ  الثنني؛  يف 

طبيعة  يف  واإمّنا  املر�صوم،  احلّد  يف  فارقًا  لي�ص   
ّ
البالغي وال�صتدلل  العلمّية،  الق�صايا  يف 

ال�صتدلل من جهة الو�صوح والغمو�ص، وهو بعبارة اأخرى الفارق بني اللُّغة الأدبّية التي 

تعتمد املواربة، وتجُبقي م�صاحًة وا�صعة للخيال والوجدان، وبني الّلغة العلمّية التي تتقّل�ص 

 ملجموعة عنا�رض النطالق، ومن ثّم تكون 
ّ
فيها تلك امل�صاحة، ويكون فيها و�صوٌح ن�صبي

النتيجة مبا�رضة.

فال�صتدلل البالغي- وكذا القيا�ص- قائٌم على غمو�ٍص �صفيف يجُكَت�صب من الأ�صلوب 

من  البحث  ملحه  ما  هو  ذكر  والذي  متعّددة،  لعلوم  متعّددة  ا�صطالحات  بني  متداخٌل  م�صطلح  )القيا�ص(  م�صطلح   )((

ماّدة:  التهانوي )حت: دحروج،  والعلوم، حممد علي  الفنون  ا�صطالحات  يجُنظر: ك�ّصاف  ال�صطالحات،  دللة هذه 

قيا�ص )/)4)) فما بعدها/ وا�صتدلل: )/)5) فما بعدها، ودليل )/)9) فما بعدها، وحّجة: )/))6، وينظر ال�صتدلل 

البالغي، �صكري املبخوت: 8).
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البالغي؛ يجعل املتلّقي يبذل جهداً اأكرب من اجلهد الذي يبذله يف القيا�ص املنطقي لي�صل اإىل 

النتيجة، وكّل ذلك من اأجل حتقيق وظيفٍة زائدٍة على حم�ص »الإبانة« اأو حم�ص »الإثبات« 

كنًة يف املتلّقي؛ فاإذا )كان ال�صتدلل الربهايّن  رّب عنه باأن يكون هذا الإثبات اأ�صّد مجُ هي ما عجُ

مطلوبة؛  نتائج  توليد  اإىل  لي�صل  النطالق«،  عنا�رض  مقّدمات »جمموعة  من  ينطلق  الذي 

ْنَتجًة  بحيث تكون عنا�رض ال�صتدلل �صامنًة لقدرة تلك ال�صتدللت، على اأن تكون مجُ

الفنّية«  اأو  »البالغّية  الربهانّية  غري  ال�صتدللت  فاإن  النتائج،  �صدق  ي�صمن  با  منطقّيًا 

بانطباقها على املقّدمات يف حّد ذاتها والنتائِج املطلوبة، تجُ�صِند اإىل النتائج املفرت�صة درجًة 

اإىل  ل  يجُو�صِ اأن  وظيفته  ا�صتدلل  بني  وا�صٌح  والفرق  النطالق،  عنا�رض  ترّبر  الّتوكيد  من 

.
)((

اإثبات خرب، وا�صتدلل يجُرَجى منه توكيد الإثبات(

وخ�صو�ص  عموم  عالقةجُ   
ّ
البالغي وال�صتدلل   

ّ
املنطقي ال�صتدلل  بني  كان  هنا  ومن 

 مت�صمنًا للمنطقي، واأكرث فاعلّيًة وثراًء ملحدوديّة 
ّ
من وجه؛ يكون فيها ال�صتدلل البالغي

.
ّ
 وطالقة املفهوم البالغي

ّ
املفهوم املنطقي

من  واحٍد  تخريُّ  اأّن  ومتكينه؛  بالّن�ص   »
ّ
البالغي »ال�صتدلل  هذا عالقة  بعد  تكون  ثّم 

 واملقايّل عند 
ّ
الأ�صاليب التي تعتمد عليه، مرهوٌن بالعنا�رض امل�صتمّدة من ال�ّصياقني املقامي

الّتخاطب والّتلّقي؛ اإذ ملّا كانت البالغة »مطابقة الكالم ملقت�صى احلال« كان بني املقام وبني 

اختيار الفّن عاّمًة عالقةجُ تاأثُّر وتاأثري اإذا اأجُريدت الوظيفة وقجُ�صدت، فيكون هذا الفّن دلياًل 

البنية اللفظّية  اأن تكون  الّن�ص« يف معانيه ومتلّقيه ا�صتوجب  على افرتا�ص يراه »�صاحب 

ورة اأو تلك، وهذا �رضٌب من املعرفة الدقيقة للخ�صائ�ص التي يطلبها  واملعنويّة على هذه ال�صّ

املقام، واملعرفِة الدقيقة لالأ�صاليب امل�صتوعبة ملا تقت�صيه تلك اخل�صائ�ص.

، �صكري املبخوت: ))، وقد اأ�صار اإليه �صاحب ك�ّصاف ال�صطالحات، و�صّماه: »القيا�ص ال�ّصعري« 
ّ
))( ال�صتدلل البالغي

الت�صديق  اإرادة  يجُْظِهرجُ  لكن  التخييل،  بل  به؛  الّت�صديق  ال�ّصاعر  يحاول  مل  واإن  فاإّنه  ال�ّصعري؛  القيا�ص  )واأّما  قوله:  يف 

يقي�ص هكذا: فالٌن ح�صٌن، وكّل ح�صٍن  فاإذا قال: فالٌن قمٌر لأّنه ح�صن، فهو  اأّنها م�صّلمة،  وي�صتعمل مقّدماته على 

قمر، فهو قوٌل اإذا �َصِلَم لزم عنه قوٌل اآخر، لكّن ال�صاعر ل يق�صد هذا، واإن كان يظهر اأّنه يق�صده، حتى يخّيل فريّغب 

اأو ينّفر( ))/48))، 49)).
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ويف �صوء هذا التحديد كان البحث باإزاء ثالثة عنوانات مّت�صعِة اجلوانب والت�صنيفات 

لالإيجاز  وطلبًا  و»الكناية«،  و»ال�صتعارة«؛  »الت�صبيه«؛  هي:  العربّية؛  البالغة  علوم  يف 

وترك الّتكرار، كان ِبَح�ْصِب البحث ت�صديد الّنظر يف الوجوه التي راأى فيها البحث- من 

خالل كالم اأئّمة البالغة- و�صوحًا يف العالقة بينها وبني ما من �صاأنه متكني املعنى من هذا 

-؛ وخوا�ّص ال�صتعارة؛ 
ّ
ال�ّصبيل، وهذه الوجوه هي: خوا�ّص الّت�صبيه- ول �صّيما الّتمثيلي

وخوا�ّص الكناية عاّمًة.
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�لمبحث �لثاني

التَّ�سبيه التَّمثيلّي

المطلب الأول: مفهوم التَّمثيل وعالقته بالقيا�س وال�ستدلل:

يعّد التَّ�صبيه اأ�صا�ص الفنون البالغّية التي تعتمد يف قيمتها الّذاتّية على القيا�ص وال�صتدلل؛ 

اإذ اإّن تعريفاته الكثرية تلتقي يف مفهومها مع مفهوم القيا�ص على نحٍو يكاد يكون مطابقًا له 

يف الّدللة؛ ولعّل تعريف الدكتور العاكوب للتَّ�صبيه يلقي عن البحث موؤونة التتّبع لو�صوحه 

للة على م�صاركة اأمٍر لأمٍر يف معنى باإحدى اأدوات الت�صبيه لفظًا اأو  ودقَّته؛ اإذ حّده باأّنه )الدَّ

.
)((

تقديراً؛ لغر�ص يق�صده املتكّلم(

فالتَّ�صبيه يقوم على عالقة ا�صتدللّية، اأداتها هي اأداة التَّ�صبيه، يجُْنَتَقل فيها من اأمٍر اإىل اأمٍر 

اأو  اأو حالٍة،  اأ�صا�ٍص من ال�صرتاك يف �صفٍة  بناًء على مقارنة عقلّية بينهما؛ تقوم على  اآخر 

جمموعة من ال�صفات والأحوال تعل من هذا ال�صتدلل اأمراً ممكنًا.

َد  فعند ت�صبيه خّد احل�صناء بالورد، يكون املتلّقي اإزاء عالقٍة ا�صتدللّية نتيجتها غر�ٌص َق�صَ

اإن كانت  اإثباتها  اأو  الّطّيبة  والرائحة  والّطراوة  والّلون  الّن�صارة  اّدعاء  اإثباته؛ هو:  املتكّلم 

والورد،  اخلّد  اإقامة عالقة بني  اإليه من طريق  ل  يجَُتو�صّ »النتيجة«  الغر�ص  موجودًة، وهذا 

فات اأكرث و�صوحًا وثباتًا، ومن  تاأخذجُ �صكل قيا�ص اخلّد اأو مقارنته ب�صيء تبدو فيه هذه ال�صّ

البنّي اأّن قول القائل: »خّد هذه احل�صناء كالورد«، يقوم على نحٍو من الأنحاء مقام القول 

»اإن هذا اخلّد نا�رضٌ، والدليل على ذلك اأّن النظر يف اخلّد والوردة، وقيا�َص الأّول منهما 

بالثاين يظهر اأّن هذه ال�صفات الوا�صحة يف الثاين موجودة ووا�صحة يف الأول«.

فالت�صبيه يجري دائمًا اإىل امل�صّبه، فهو املراد، وتكون النتيجة يف عملّية الت�صبيه يف اإثبات 

ل، د. عي�صى العاكوب: 55)، وهو قريب جّداً من تعريف الها�صمي يف جواهر البالغة: 4)). ))( املف�صّ
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وجه ال�ّصبه يف امل�صّبه ا�صتدلًل من خالل قيا�صه بامل�ّصبه به، ومن هنا مل يرتّدد اجلرجايّن يف 

القول اأكرث من مّرة: )والّت�صبيه قيا�ص، والقيا�ص يجري فيما تعيه القلوب، وتدركه العقول، 

.
)((

وتجُ�صتفتى فيه الأفهام والأذهان، ل الأ�صماع والآذان(

ويف �صوء هذا الفهم، كانت البيانات الّنظرّية للّنقاد والبالغيني يف مالحظة بناء الت�صبيه 

ووظيفته- عامًة- تخدم هذا الأ�صا�ص وتري اإليه، حتى ل يكون هناك اأّي نوع من اأنواع 

النتهاك لعملّية القيا�ص، وحتى ل يكون ال�صتدلل مما يجُحيله العقل.

فاأّما يف جمال البناء: فقد اأَْبَدوا جمموعًة من القواعد وا�سحَة الرتباط بهذا، ولعّل اأّول اأمٍر 

تدركه بديهة الّنظر من حّد الت�صبيه املر�صوم؛ هو: �رضورة وجود الأداة، فاإن مل يكن وجودها 

�رضيحًا من خالل ملفوظها، فاإّنه ل بّد اأن يكون يف ذهن املتكّلم واملتلّقي تقديراً.

به؛  وامل�صّبه  »امل�صّبه  القيا�ص  عملّية  طريف  ميّثالن  طرفني  وجود  ف�رضورة  الثاين:  واأّما 

اأي املقي�ص واملجَُقا�ص عليه«، واأّما وّجه ال�ّصبه فلم يجد الّدار�صون حرجًا يف غيابه غالبًا يف 

يجُرْتَك فيهما م�صاحة وا�صحة  ورة الت�صبيهّية، لأّنها متّثل قيا�صًا بالغّيًا وا�صتدلًل بالغّيًا  ال�صّ

للمتلّقي، ولي�ص قيا�صًا وا�صتدلًل منطقيني.

وبناًء على ما �صلف، كان ل بّد للّطرفني من اأن يكونا متمايزين، فهما يت�صابهان فح�صب؛ 

))(، وهو ما يجّليه 
فات واملقت�صيات التي تعل اأمر القيا�ص اأمراً ممكنًا يف قليٍل اأو كثرٍي من ال�صّ

اجلاحظ يف قوله: )وقد ي�صّبه ال�ّصعراء والبلغاء الإن�صان بال�ّصم�ص وبالقمر، والغيث والبحر، 

. واإذا 
)((

وَنهجُ بهذه املعاين اإىل حّد الإن�صان وبالأ�صد وال�ّصيف، وباحلّية والّنجم، ول يجُْخِرججُ

ذّموا قالوا: هو الكلب واخلنزير، وهو القرد واحلمار، وهو الثور، وهو الّتي�ص وهو الّذئب، 

والبالغة   ،5(  ،50/( اجلندي:  علي  د.  الت�صبيه،  وفّن   ،(6( الها�صمي:  البالغة،  جواهر  ويجُنظر:   ،(0 البالغة:  اأ�رضار   )((

والتطبيق، د. حممد مطلوب: 68).

ورة الفنّية، د. جابر ع�صفور: )))، 4)). ))( ينظر ال�صّ

ّنها »يخرجون«، والظّن اأّن العبارة: يجُْخِرجوَنه؛ )اأي: الإن�صان  عّلقًا: اأظجُ ))( كذا يف منت املطبوع، وقال الأ�صتاذ هارون مجُ

امل�صّبه عاّمًة، عن حّد الإن�صان اإىل حدود امل�صّبه به، واملراد: بقاء الّدللت على ما هي عليه كما اأ�صري يف �صائر العبارة.
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وهو العقرب..، ثم ل يجُْدِخلجُون هذه الأ�صياء يف حدود الّنا�ص ول اأ�صمائهم، ول يخرجون 

.
)((

بذلك الإن�صان اإىل هذه احلدود، وهذه الأ�صماء(

والذي يفهم من كالم ال�ّصيخ اأمران؛ الأّول: �رضورة اأن يظّل الت�صبيه حمتفظًا بالّتمايز، 

ويحفظ على طريف عملّية القيا�ص ظهورهما ال�ّصافر؛ وهو الأمرجُ نف�صه الذي لحظه قجُدامة 

بَّه بنف�صه، ول بغريه من  ابن جعفر و�رضَّح به قائاًل: )اإّن من الأمور املعلومة اأّن ال�صيء ل يجُ�صَ

كّل اجلهات؛ اإذ كان ال�صيئان اإذا ت�صابها من جميع الوجوه، ومل يقع بينهما تغايٌر البّتة احّتدا؛ 

ا�صرتاٌك يف معاٍن  بينهما  اإمنا يقع بني �صيئني  الّت�صبيه  اأن يكون  ف�صار الثنان واحداً، فبقي 

، وكذا الع�صكريُّ الذي قال: )ولو اأ�صبه ال�صيءجُ ال�صيَء من جميع 
)((

فان بها( ّمهما ويجُو�صَ َتعجُ

.
)((

جهاته لكان هو هو(

.
)4(

فالت�صبيه يفيد »الغرييّة« ول يفيد »العينّية«

ل  الت�صبيه  اأّن  الأّول:  عن  اأهمّيًة  يقّل  ول  ال�ّصيخ  كالم  من  يفهم  الذي  الّثاين  والأمر 

الوجهة  التجاوز، وهو من هذه  اإىل هذا  يف�صي  الكلمات، ول  يت�صّمن تاوزاً يف دللة 

اإىل احلفاظ على  التي تتوّجه  الت�صبيهّية؛  التي تقّدمها ال�صورة  خدمٌة اأخرى من اخلدمات 

القيا�ص وال�صتدلل.

وملّا كان الّتمثيل �رضبًا من �رضوب الت�صبيه، وبينهما عالقة عموم وخ�صو�ص؛ اإذ اإّن )كّل 

، كانت تلك امللحوظات التي راآها الّنقاد والبالغّيون 
)5(

متثيل ت�صبيه، ولي�ص كّل ت�صبيه متثياًل(

يف الّت�صبيه تنطبق على الّتمثيل من جهة مبداأ الرّتكيب الأ�صويّل والفّني له، بيد اأّنه يفرتق 

يح بخ�صائ�ص اأَْظَهرجُ ما يجُْلَحظجُ فيها »الوظيفة«؛ وهو ما ميكن اأن يجُعربَّ عنه  عن الت�صبيه ال�رضّ

))( احليوان: )/))).

))( نقد ال�ّصعر، )حت: م�صطفى(: 09).

))( كتاب ال�صناعتني، )حت: البجاوي واإبراهيم(: 9)).

)4( ينظر: ال�صورة الفّنية، د. جابر ع�صفور: 4)).

)5( اأ�رضار البالغة، اجلرجاين: 95.
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يح. والبحث �صيقف عند  باأّن النتيجة تكون اأثبت يف الّتمثيل بدرجٍة منها يف الت�صبيه ال�رضّ

حمّطتني من حمّطات �صبط ال�صطالح يف التَّمثيل، اأولهما عند اجلرجايّن، والأخرى عند 

:
ّ
ّكاكي ال�صَّ

اإىل  ال�ّصبق  له  كان  الذي  اجلرجايّن،  القاهر  عبد  الإمام  عند  مّت�صعًا  الّتمثيل  كان  فقد 

يح عنده ما اأ�صار  ا�صطناعه والإحلاح عليه، والأ�صا�ص يف التّفريق بني الّتمثيل والتَّ�صبيه ال�رضّ

بِّه اأحدهما بالآخر  اإذا �صجُ اأّن ال�صيئني  اإليه بقوله يف مفتتح كالمه على فّن الّت�صبيه: )واعلم 

كان ذلك على �رضبني:

اأحدهما: اأن يكون من جهة اأمٍر بنّي ل يحتاج اإىل تاأّول.

اًل ب�رضب من التاأّول. والآخر: اأن يكون ال�ّصبه حم�صّ

ورة وال�ّصكل، نحو اأن يجُ�صّبه ال�صيءجُ اإذا  فمثال الأّول: ت�صبيه ال�صيء بال�ّصيء من جهة ال�صّ

رة يف وجه وباحللقة يف وجه اآخر..، وكذلك كّل ت�صبيه جمع بني �صيئني فيما  ا�صتدار بالكجُ

يدخل حتت احلوا�ّص نحو ت�صبيهك �صوت بع�ص الأ�صياء ب�صوت غريه..، وهكذا الت�صبيه 

ل ول يجُْفَتَقر اإليه  من جهة الغريزة والّطباع..، فالت�صبيه يف هذا كّله بنّيٌ ل يجري فيه الّتاأوُّ

يف حت�صيله.

حّجٌة  »هذه  كقولك:  الّتاأّول؛  من  ب�رضٍب  يح�صل  الذي  ال�ّصبه  وهو  الّثاين:  ومثال 

كال�ّصم�ص يف الّظهور«..، فقد احتجت يف حت�صيل ال�صيء الذي اأثبّته بني احلّجة وال�ّصم�ص 

.)((
اإىل مثل هذا التاأّول(

وتارًة   ،»
ّ
احلقيقي بـ»الت�صبيه  تارًة  اجلرجايّن  �صّماه  الذي  الّت�صبيه  بني  وا�صٌح  فالفارقجُ 

وهو   ،»
ّ
»التمثيلي الت�صبيه  وبني  يح«،  ال�رضّ »الّت�صبيه  بـ  اأخرى  وتارًة  الّظاهر«،  بـ»الّت�صبيه 

يف حت�صيل الّدللة »النتيجة اأو الغر�ص«، فهي يف الأّول تتحّقق للمتلّقي ببديهة ال�ّصماع 

))( اأ�رضار البالغة: )9، )9، )9.
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(((

وحم�ص الّنظر، وهي يف ال�رضب الثاين تتحّقق بـ»التاأّول«؛ اإذ ينفرد دون الأّول بالّنفاذ اإىل 

بواطن الأ�صياء واكتناه دللتها امل�صتكّنة وعالقاتها اخلفّية.

ورٌة خم�صو�صٌة للت�صبيه، وهذه اخل�صو�صّية تتمّثل يف بجُعِد هذا ال�رضب من  فالتمثيل اإذاً �صجُ

؛ اإذ 
ّ
«، وحتقيقه لدرجٍة متقّدمة يف ال�صتدلل البالغي

ّ
الت�صبيه عن جمال »ال�صتدلل املنطقي

ل يتوّقف اإدراك عنا�رض املقاي�صة على حم�ص املعرفة بالدللت املبا�رضة الظاهرة لالألفاظ، واإمنا 

ل ومعاودة نظر و»تاأّول«؛ حتى تجُدرك هذه املرامي البعيدة. يحتاج من املتلّقي اإىل تاأمُّ

تتنا�صب يف  ًة  وللّتمثيل خا�صّ عاّمًة  للت�صبيه  الفنّية  القيمة  اأّن  الإمام  ووا�صــٌح يف كالم 

« من جهة الو�صول اإىل النتيجة؛ 
ّ
ها تنا�صــبًا مّطرداً مع بعدها عن »ال�صتدلل املنطقي علوِّ

»الغمو�ص«،  من  وقربها  ال�صتدلل،  اإقامة  يف  »الو�صوح«  عن  بعدها  جهة  من  اأي 

بح�صب  الّتمثيل-  �صور  من  اأخ�ّص  ب�صورة  اجلرجايّن غري خاٍف  اإعجاب  كان  هنا  ومن 

الرويّة  اإىل  احلاجــة  وقّوة  امل�صلك  دّقِة  يف  عنده  الّذروة  بلغــت  التي  هي  -؛  مفهومه 

طرفني  بني  بل  مفردين؛  طرفني  بني  مق�صودًة  املقارنة  تكون  ل  عندمــا  ذلك  والّنظـر؛ 

بني  فيها  الّت�صابه  اإدراك  يجُ�صتطاع  ل  درجٍة  اإىل  متعلقاته،  وتتعّدد  منهما،  كلٍّ  دائرة  تّت�صع 

ثّم  فات؛  ال�صّ من  جمموعة  ت�صتق�صي  �صمولّية  نظرة  �صوء  يف  اإّل  القيا�ص  عالقــة  طرفــي 

تجُنتزع منها �صفة واحدٌة تمع الّطرفني؛ كما يف املثال الذي �رضبه يف قوله عّز من قائل: 

حّد  على  فال�ّصبه-  ))(؛ 
{ }

اإىل بع�ص،  ِرَن بع�صها  اأجُلِّفت وقجُ اأموٍر جمموعٍة، ونتيجة لأ�صياء  تعبريه- منتزٌع من مقت�صى 

مل  ثم  التوراة  »الذين حّملوا  فت�صبيه  النفراد؛  الأمور على  ول يح�صل يف كّل واحٍد من 

اأّنه  يحملوها«، باحلمار لي�ص يف حم�ص البالدة الذي هو من معنى الّطباع والغريزة، كما 

لي�ص من حم�ص احلمل عند احلمار منعزًل عّما تعّلق به من اأّن املحمول اأ�صفار، ومن ثّم فاإّن 

ورة يحتاج اإىل نظرة فاح�صٍة متاأّملة تمع بني الأمرين وت�صتخل�ص النتيجة  اإدراك هذه ال�صّ

))( اجلمعة: 5.
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(((

منهما؛ فالقيا�ص )قيا�صجُ اأ�صياء يجَُبالغجُ يف ِمَزاِجها حّتى تّتحد وتخرج عن اأن تجُعرف �صورة كّل 

.
)((

واحٍد منها على النفراد(

ثّم يعّقب الإمام بعبارة كان لها اأثرها فيمن جاء بعده يف �صبط حّد ال�صطالح؛ تلك 

باأن  الأَْوىل  هو  الذي  والّت�صبيه   ،
ّ
احلقيقي املثل  اأّن  تعلم  اأن  فينبغي  اجلملة،  )وعلى  قالته: 

يح، ما تده ل يح�صل لك اإل من جملٍة من  يجُ�صّمى »متثياًل«، لبعده عن الّت�صبيه الّظاهر ال�رضّ

ملتني، اأو اأكرث؛ حتى اإّن الت�صبيه كّلما كان اأوغل يف كونه عقلّيًا حم�صًا، كانت  الكالم، اأو ججُ

.
)((

احلاجة اإىل اجلملة اأكرث(

 
ّ
لل�ّصّكاكي لد  وجُ  ،

ّ
ال�صطالحي الت�صييق  هذا  حملت  التي  القالة  هذه  رحم  ومن 

 »
ّ
ال�صطالح؛ الذي تبعه عليه اأعالم البالغة حتى يوم الّنا�ص هذا؛ اإذ حّد »الت�صبيه التمثيلي

�صَّ  ، وكان منتزعًا من عّدة اأمور خجُ
ّ
بقوله: )واعلم اأّن الت�صبيه متى كان و�صفًا غري حقيقي

.
)((

با�صم »التمثيل«(

ًة-  والّتمثيل خا�صّ الت�صبيه-  املعنى يف  اأّن  ذلك  هنا؛  ذكره  ويح�صن  يبدو،  اأمراً  ولعّل 

الق�صد  يكون  الّت�صبيه  يف  اإذ  للو�صائل؛  تداخل  يف  للّتمكني،  احلقيقّية  الو�صيلة  هو  ي�صبح 

متوّجهًا اإىل اإثبات معنيني يف احلقيقة هما معنى »امل�صّبه« اأو »حاله« اأوًل؛ ثّم وجه ال�ّصبه 

»النتيجة« الذي تدور عليه عملّية الّتوا�صل والقيا�ص ثانيًا؛ من خالل ال�صتدلل احلا�صل 

على  ال�ّصبه  وجه  اإىل  به  امل�صّبه  معنى  من  النتقال  يكون  اإذ  به؛  امل�صّبه  معنى  على  بقيا�صه 

يلحظه  ما  هي  الفّني  البناء  واآلّيةجُ  عليه.  املدلول  املعنى  على  وال�ّصاهد  الدليل  ن�صب  �صبيل 

، وتكون العملّية 
ّ
املتكّلم من مالزمة بني املعنيني تعله ين�صب الّثاين الظاهر دلياًل على اخلفي

الذهنّية والت�صّورّية عند املتلّقي يف »تاأويل« هذه الّدللة عندما يقوم بعملّية عك�صّية تنطلق 

اأ�صا�ٍص من امل�صابهة بينهما؛ وهو  من الّدليل و�صوًل اإىل املدلول »الغر�ص املق�صود« على 

))( اأ�رضار البالغة: )0)، )0).

))( اأ�رضار البالغة: 08).

))( مفتاح العلوم، )حت: هنداوي(: 455.
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الّثواين« و�صّماه:  الذي �رضحه اجلرجايّن يف �صوء مقولته حول »املعاين الأجَُول« و»املعاين 

.
)((

»ال�صتدلل باملعنى على املعنى«

الكالم  ب�صط  اإىل  توطئة  التمثيل-  تعريف  امل�صتطاع  يف  يكون  تقدم  ما  �صـوء  وفــي 

على اأثره يف الّتمكني، وخ�صو�صّية هذا الأثر يف الّن�ص القراآيّن الكرمي- باأّنه: عالقٌة حتّقق 

اأّنه كالت�صبيه  ًة؛ ذلك  البالغيني خا�صّ للبالغِة عاّمًة، والقيا�ص وال�صتدلل  املعيارّية  الّنظرة 

يح من جهة اأّنه يحفظ على عالقة »القيا�ص«  يح، ويجُلحظ فيه ما يجُلحظ يف الّت�صبيه ال�رضّ ال�رضّ

اأّنه ينحو بهذه العالقة منحى من ال�صتدلل اأوغل  اإّل  و»ال�صتدلل« اأطرافها وطبيعتها، 

ثالثًة، يف حني  مرحلًة  النتيجة  وت�صبح  بالغيني؛  وال�صتدلل  القيا�ص  لي�صبح  العقلّية،  يف 

يح تكون مرحلًة ثانية؛ فهو من جهة اأوىل يحافظ على املنطقّية؛ لأّنه  اأّنها يف الّت�صبيه ال�رضّ

يبقي ملعادلة ال�صتدلل رتبتها املحفوظة، ومن جهة ثانية يوؤّدي اإىل البالغة التي هي معِدن 

الإعجاز ودليله؛ لأّنه ينحو بهذه املعادلة نحواً من الغمو�ص واملواربة؛ الّلذين هما اأ�صا�ص 

الّلغة الفنّية البليغة.

المطلب الثاني- قيمة التمثيل الفنّية واأثره في التّمكين:

اإّن قيمة التمثيل الفنّية واأثره يف متكني املعنى يدور على قطبني متالزمني يف الأداء الذي 

 »
ّ
د فيه الوظيفة؛ يتعّلق الأّول منهما بقيمة الّتمثيل الّذاتّية من جهة اأّنه »قيا�ص بالغي تجُْق�صَ

من  بال�ّصياق، وموقعه  بقيمته من جهة عالقته  منهما  الثاين  ويتعّلق   ،»
ّ
و»ا�صتدلل بالغي

يف  احلال«  ومقت�صى  »املقام  بقاعدة  عالقته  خالل  من  اأي  فيه؛  يرد  الذي   
ّ
الأدبي الّن�ص 

مفهومها الوا�صع.

قيمة التمثيل الفنيّة واأثره بما هو ت�سبيه:

املعنى  واأثرها يف متكني  قيمتها  ت�صتمد  الّتمثيلّية  ورة  ال�صّ فلعّل  الأوىل:  اجلهة  من  فاأّما 

))( ينظر دلئل الإعجاز: )6) فما بعدها.
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من خالل ا�صتثارة املتلّقي من جهتني ترتبط اأولهما باأ�صل املقاي�صة، وما يكون فيها من 

الّتفتي�ص عن وجه ال�ّصبه، واكتناه الغر�ص، من خالل الّنظر يف امل�صّبه به، ثّم يف امل�صّبه، ثّم 

اكتناه وجه ال�ّصبه، والعودة بحركة ارتدادّية نحو معنى امل�صّبه به الذي يراد متكينه و�صوًل 

ورة التمثيلية؛ اإذ يكون هناك  ، وترتبط ثانيتهما بطبيعة املقاي�صة يف ال�صّ
ّ
اإىل الغر�ص الكلي

ورة يف ملفوظها من �صور جزئّية  طلٌب لقدرة عاليٍة على الت�صّور، وا�صتثارٌة ملا اختزنته ال�صّ

ينجم عن تركيبها لوحة واحدٌة متناغمة مت�صقة اجلزئّيات.

عاّمًة  للت�صبيه  والبالغّيون  الّنقاد  ت�صّوره  فيما  الّنظر  يقت�صي  ب�صطه  اإجماٌل  هذا  ولعّل 

.
ّ
ًة من وظائف يف الّن�ص الأدبي وللتمثيل خا�صّ

ومما يالحظ اأّن الوظائف التي اأجُنيطت بالت�صبيه جميعًا كانت من باب ت�صّور البالغيني 

والّنقاد لأثره الفكرّي يف البيان والإفهام؛ اإذ اإّن اأغرا�ص الّت�صبيه اإّما اأن تكون: )بيان حال 

نف�ص  يف  �صاأنه  لتقوية  اأو  وجوده..،  اإمكان  لبيان  اأو  حاله..،  مقدار  بيان  اأو  امل�صّبه..، 

))(، ويلحظ اأّن ما ذكره 
ال�ّصامع..، اأو اأن يكون ملح�ص التزيني اأو الت�صويه اأو ال�صتطراف(

 من الغر�ص العائد اإىل امل�صّبه به: اأّن مرجعه اإىل اإيهام كونه اأمّت من امل�صّبه يف وجه 
ّ
ال�ّصّكاكي

ال�ّصبه ل يبدو غر�صًا بقدار بدّوه اأ�صا�صًا من اأ�ص�ص بناء الّت�صبيه؛ اإذ لو مل يكن كذلك لكان 

الت�صبيه غري �صحيح يف اأ�صله.

ت »البيان« لي�صت �صوى �صدًى من اأ�صداء الّنظرة املنطقّية  �صَ ِ ولعّل هذه الوظيفة التي حمجُ

الّتمثيل  كان  وملّا   ،
ّ
املنطقي ال�صتدلل  من  البالغيني  اأذهان  يف  قربه  ومدى  الّت�صبيه،  اإىل 

ة اأداء هذه الوظائف مع خ�صو�صّيته التي اأ�صري اإليها، اإذ اإّن هذه  همِّ ل مجُ ت�صبيهًا فاإّنه �صيجَُحمَّ

هو  اإمنا  ذكر  فالذي  الوظيفة؛  خ�صو�صّية  على  طاغيًة  تكن  مل   
ّ
التمثيلي الّت�صبيه  يف  النظرة 

الت�رضيح الوا�صح يف كالمهم على وظيفة الّت�صبيه عاّمًة، واأّما الذي يفهم يف جممل حتليالتهم 

الرّمايّن يف »النكت«: 5)، والع�صكرّي يف  قبله:  قّرره   هذا 
ّ
ال�ّصّكاكي العلوم: 448، 449، 450، وكالم  ينظر: مفتاح   )((

ال�صناعتني: )4)، وتبعه عليه من بعده، كالقزويني يف: تلخي�ص املفتاح: )4) فما بعدها، وال�ّصعد يف املطّول: 0)) فما 

بعدها.
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املتمّيز«  »الإفهام  اإىل  والبيان  الإفهام  الوظيفة حم�ص  الّنظر يف  بي�صري  فيتجاوز  التمثيل  يف 

و»ح�صن البيان« الذي ب�صط الكالم عليه يف هذا البحث على اأّنه احلّد الذي يتجاوز الّلغة 

املعتادة والّتلّقي املعتاد، اإىل اللُّغة الأدبّية، فالبليغة.

ومن هنا كان هذا الأثر حمدوداً بحدود ثالثة حتفظ على الّتمثيل عن�رض الإفهام، ومتنحه 

»البجُعد«  هي  احلدود  وهذه  البالغة،  اإىل  العتياد  من  خروجه  امتياز  نف�صه  الوقت  يف 

«، و»احل�صّية«. و»الغرابةجُ

ورة الت�صبيهّية تتنا�صب يف اأثرها طرداً مع ما يتوافر  كر منذ قليل اأّن ال�صّ فاأّما البعد فقد ذجُ

فاملتلّقي يف  ؛ 
ّ
املنطقي القيا�ص  اأمكن عن  ما  بالبتعاد  ثّمة  فجُ�رّض  ما  فيها من غمو�ص، وهو 

 ل يكون يف مواجهة م�صابهات قريبٍة ظاهرة؛ بل هو باإزاء مت�صابهات يكون 
ّ
الّت�صبيه الّتمثيلي

اكتناه وجه ال�ّصبه فيها، واإقامة العالقات الت�صبيهّية اجلامعة بني طريف الّتمثيل، واكت�صاف 

ما بينها من ن�صب، خفّيًا غام�صًا، ففّنية ال�صورة يف �صوء هذا املعيار ترتبط بدى غو�صها 

))(، واإىل هذا امللحظ كانت اإ�صارة الإمام اجلرجايّن؛ اإذ قال: 
وراء ما مل يكت�صف من عالقات

)ولن يبعد املدى يف ذلك ول يدّق املرمى اإل با تقّدم من تقرير ال�ّصبه بني الأ�صياء املختلفة، 

فاإّن الأ�صياء امل�صرتكة يف اجلن�ص، املتفقة يف الّنوع ت�صتغني بثبوت ال�ّصبه بينها، وقيام التفاق 

ل يف اإيجاب ذلك لها وتثبيته فيها، واإمّنا ال�صنعةجُ واحِلْذقجُ والّنظر الذي  ٍل وتاأمُّ فيها عن َتعمُّ

مع اأعناق املتنافرات املتباينات يف ربقة، وتجُعقد بني الأجنبّيات معاِقَد  فجُ وَيِدقُّ يف اأن تجُ َيْلطجُ

.
)((

ٍب و�صبكة( َن�صَ

ما  يجَُتلّقى بح�صب  الّن�ص كلٌّ منها  اأّن عنا�رض  اإىل  الأ�صياء تومئ  اأّن طبيعة  ول ريب يف 

ينا�صبه، واأّن املجهود كّلما كان اأكرب عند �صاحب الّن�ص يف الّنفاذ اإىل طبائع الأ�صياء ور�صم 

ورة منها كان املجهود املقابل عند املتلّقي- وهو املهّم هنا- متنا�صبًا مع ذلك، ومن  ال�صّ

))( ينظر، املعنى يف البالغة العربّية، د. ح�صن طبل: )4).

))( اأ�رضار البالغة: 48).
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((6

يبذله من جهد يف  املرء بعظم ما  اأثراً كلما كان �صعور  التمثيلّية تزداد  ورة  ال�صّ هنا كانت 

حت�صيلها، وهو ما يقّرره اجلرجايّن يف قوله: )ثّم على ح�صب دّقة امل�صلك اإىل ما ا�صتخرج 

دِركجُ ذلك  ل من الوفاق، ا�صتحّق مجُ د اإىل ما ح�صّ من ال�ّصبه، ولطف املذهب، وبعد الت�صعُّ

�ْصَنى يف نتائج  اأن تنّوه بذكره، وتقت�صي باحلجُ الّتقدمي، واقت�صاك العقل  املدح، وا�صتوجب 

.
)((

فكره(

اًل،  له الذهن حت�صُّ ورة الّتمثيلّية جملًة اإىل ما يتح�صّ واأّما الغرابة؛ فقد ارتبطت بارتداد ال�صّ

اأو  اإىل و�صف  )يرجع  �صبه  اأّي  اإّن  اإذ  جمّرداً؛  احلوا�ّص  عليه  تقع  مما  ال�ّصبه  وجه  يكون  فال 

�صورة اأو هيئة من �صاأنها اأن تجُرى وتجُب�رض اأبداً؛ فالّت�صبيه املعقود عليه نازٌل مبتذل، وما كان 

بال�صّد من هذا، ويف الغاية الق�صوى من خمالفته؛ فالّت�صبيه املردود اإليه غريٌب نادٌر بديٌع، ثّم 

تتفا�صل الت�صبيهات التي تيء وا�صطًة لهذين الّطرفني بح�صب حالها منهما، فما كان منها 

اإىل الّطرف الأّول اأقرب، فهو اأدنى واأنزل، وما كان اإىل الّطرف الّثاين اأذهب، فهو اأعلى 

.
)((

واأف�صل، وبو�صف الغريب اأجدر(

ورة التمثيلّية؛ اأي اإّنها  ويف هذا املقبو�ص يبدو وا�صحًا اأّن الكالم يدور على تلّقي ال�صّ

الّتفا�صل من مدى ا�صتثارتها للمتلّقي بدرجاٍت تتفاوت  اأثرها وقيمتها يف ميزان  ت�صتمد 

فاإذا  ثانيًا؛  اجلملة  هذه  من  ال�ّصبه  وجه  لتح�صيله  ثم  اأوًل،  جملًة  لها  املتلّقي  لإدراك  تبعًا 

اإّن )ح�صور  اإذ  اأقّل؛  بدا وجه ال�ّصبه للح�ّص يف امل�صّبه وامل�صّبه به كانت ا�صتثارته للمتلّقي 

 ،
)((

�صورة �صيء يتكّرر على احل�ّص اأقرب من ح�صور �صورة �صيء يقّل وروده على احل�ّص(

ورة اأخلب، وكان املعنى امل�صتفاد منها اأمكن؛  وكّلما كانت هذه ال�صتثارة اأكرب كانت ال�صّ

وهذا ما يجُجمله الإمام اجلرجايّن يف قوله: )واملعنى اجلامع يف �صبب الغرابة اأن يكون ال�ّصبه 

املق�صود مما ل َيْنَزعجُ اإليه اخلاطر، ول يقع يف الوهم عند بديهة الّنظر اإىل نظريه الذي ي�صّبه 

))( اأ�رضار البالغة: 50).

))( اأ�رضار البالغة: 65).

))( مفتاح العلوم: 459.
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ر وَفْلٍي للّنف�ص عن ال�صور التي تعرفها، وحتريٍك للوهم يف ا�صتعرا�ص  به؛ بل بعد تثّبت وتذكُّ

.
)((

ذلك، وا�صتح�صار ما غاب منه(

واأّما احل�صّية فقد م�صى ب�صط الكالم عليها وعلى موقف الإمام اجلرجايّن املتمّيز منها 

يف هذه العجالة.

ولعّل اجلدير بالّذكر هنا بيان ما ميكن اأن يبدو تناق�صًا يف املعايري ال�صالفة التي ترنو اإىل 

بال�صورة  تنزع   اإمنا  مّر؛  كما  و»الغرابة«  »البعد«  اأّن  ذلك  التمثيلّية؛  ورة  ال�صّ فنّية  حتديد 

الو�صوح، فكيف  اأي  الغمو�ص، و»احل�صّية« تنحو بها نحو عك�ص ذلك؛  التمثيلّية نحو 

يكون الّتوفيق بني معيارين يحّكمان يف ق�صّية واحدة، وينزع اأحدهما اإىل عك�ص ما يتوّجه 

اإليه الآخر؟!.

اإليها  تتوجه  التي  املختلفة  الزوايا  متاأنّية تالحظ  بنظرة  اإمنا يكون  بيان ذلك  اأّن  واحلّق 

بط؛ فالبجُعد والغرابة معياران تو�صف من خاللهما العالقة الت�صبيهّية، اأي  هذه املعايري بال�صّ

اإّن الو�صف يكون واقعًا على وجه ال�ّصبه اأو املعنى اجلامع، واأّما احل�ّصّية فتتوجه اإىل امل�صّبه 

ورة التمثيلّية �صدًى من اأ�صداء الوظيفة الإفهامّية التي  ًة؛ اإذ يكون اأثره يف اأثناء ال�صّ به خا�صّ

تقّرب البعيد وتوؤِن�ص بالغريب.

اإّن   ميكن القول 
ّ
الّتمثيلي الّت�صبيه  اللََّذين يعتمدهما  ويف �صوء حّد ال�صتدلل والقيا�ص 

حدود احل�ّصّية ما هي اإّل �صابٌط للبجُعد والغرابة، يحّد من البالغّية املفرطة – اإن جاز التعبري- 

املتلّقي بعد  الّتعمية والنغالق وخروج  اإىل دائرة  الت�صبيهّية  ورة  بال�صّ اأن ت�صل  التي ميكن 

 لهذا يف عملّية 
ّ
بذل اجلهد اإىل خيبة اأمٍل كبرية ل اإىل مفاجاأٍة �صاّرة، ول يخفى الأثر ال�ّصلبي

الّتوا�صل.

ورة  ولذا فقد كان توزيع هذه احلدود على اأطراف عملّية الّت�صبيه توزيعًا يحفظ على ال�صّ

عن�رش الإدها�س واملفاجاأة الذي يُنَاُط بالبعد والغرابة، وعن�رش البيان الذي يحفظ عليه ُرْتَبَتُه 

))( اأ�رضار البالغة: )5).
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ما يف امل�صّبه به من ح�صّية، والذي يحّول- من ثّم- املفاجاأة من حم�ص املفاجاأة اإىل مفاجاأٍة 

اأّنها  الت�صبيه ووظيفته؛  اإّن احل�صّية ميكن فهمها يف �صوء عالقِة  القول  �صبق  �صعدة، وقد  مجُ

موؤّداها  عليها من جهة  اإحلاٌح  اإمنا هو  احل�صّية  قيا�ص غام�ٍص على وا�صح، والإحلاح على 

ه اإىل املتلّقي الذي عرّب عنه اجلرجايّن بـ»النَّْيل«. ودللتها على التوجُّ

ح باملثال الذي �رضبه اجلرجايّن يف قول البحرتّي: كر يتو�صّ ولعّل ما ذجُ

و�َسا�ِسٌع ال��ُع��ف��اِة  اأي���دي  على  َيْ��بداٍن  ع��ن ك���لِّ ن���دٍّ يف ال��نّ��دى و����َ

��ْووؤُه و���سَ الُعُلوِّ  يف  اأَْف����َرَط  قريبك��ال��بَ��ْدِر  ِج����دُّ  ��اري��ن  ال�����سّ ��ب��ِة  ل��ل��ُع�����سْ

ويعّلق الإمام على هذين البيتني وما اأّثره الّتمثيل يف املعنى املراد حت�صيله ومتكينه قائاًل: 

تتدّبر  الّثاين، ومل  اإىل  تنتِه  مل  الأّول  البيت  واأنت يف  املعنى معك،  )فّكر يف حالك وحال 

ن�رضته اإياه، ومتثيله له، فيما متلي على الإن�صان عيناه، ويوؤّدي اإليه ناظراه، ثّم ق�صهما على 

احلال وقد وقفت عليه وتاأّملت طرفيه؛ فاإّنك تعلم بجُعد ما بني حاليك، و�صّدة تفاوتهما يف 

.
)((

ن املعنى لديك( متكُّ

ّبه فيها املمدوح يف قربه من  ؛ �صجُ ّ
ورة كما هو وا�صح يف تركيبها �صورة ت�صبيه متثيلي وال�صّ

ذوي احلاجات واإغداقه عليهم، مع بجُعده عن اأن يكون له نظري اأو مثيل يف ال�ّصخاء، بالبدر 

لة  يف قرب �سوئه من ال�ّسارين مع اإفراط علّوه وبعده يف ال�ّسماء، ووجه ال�ّسبه الهيئة املتح�سّ

من قرب الف�صل والنوال مع بجُْعِد املنزلة. والإمام هنا ميّيز بني حالني من اأحوال الّنف�ص، كان 

ورة التمثيلّية الأثر الأهم يف متايزهما؛ اأّما الأوىل فيكون املتلّقي فيها اأمام �صورة تقبل  لل�صّ

ورة الأوىل من  الإنكار والّت�صديق، واأّما الّثانية: فقد تدّخل عن�رض الّتمثيل فيها، فن�رض ال�صّ

اًل  ل حت�صّ طريق قيا�صها اإىل �صورٍة اأخرى؛ حّولت الفكرة الكلّية اإىل �صورٍة جديدٍة تجَُتح�صَّ

املعنيني، ول  بني  الّرابط  ال�صتدلل  واكتناه وجه  الّتمثيل،  التفتي�ص بني طريف  من خالل 

يخفى ما اأك�صبه ذلك العن�رض للعبارة من ا�صتثارة للمتلّقي جعلته يحّرك ذهنه حركًة لطيفًة 

))( اأ�رضار البالغة: 6)).
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يبحث بدافٍع منها يف طريف الّتمثيل بغية الو�صول اإىل وجه ال�ّصبه، ولعّل لطافة تلك احلركة 

 للم�صّبه به؛ اإذ كان الو�صول اإىل وجه ال�ّصبه 
ّ
الذهنية واأثرها كان من وراء الّظهور احل�صي

رهنًا به؛ لأّنه ر�صم اإطاراً قريب احلدود، و�صورًة وا�صحة املعامل، فالقيا�ص- اإذاً- لي�ص قيا�صًا 

ْغِرقًا؛ بل هو يف احلّد الأو�صط  منطقّيًا خال�صًا، وهو يف الوقت نف�صه لي�ص قيا�صًا بالغّيًا مجُ

الذي تلمح فيه خ�صائ�ص القيا�صني كليهما.

قيمة التّمثيل الفنّية واأثره من جهة عالقته بال�ّسياق:

الفّني  بنائه  من جهة  الّتمثيل  اأثر  بيان  على  قا�رضًة  الّتمثيل  اإىل  البالغيني  نظرة  تكن  مل 

وعالقته   
ّ
الأدبي الّن�ص  من  الّتمثيل  موقع  يف  الّنظر  اإىل  ذلك  تاوزوا  اإّنهم  بل  اخلال�ص؛ 

بال�ّصياق العام الذي ينتظمه، وال�ّصياق اخلا�ّص الذي يجُبنى عليه.

ولعّل الإمام عبد القاهر كان من اأهّم املتحّدثني عن اأثر موقع الّتمثيل بالّن�صبة اإىل املعنى 

الذي يراد متكينه؛ فكان الّتمثيل عنده يدور على موقعني:

اأولهمــا:  اأن ياأتي الّتمثيل يف مطلع الكالم؛ اإذ تعر�ص الفكرة ممثاًل لها منذ البدء، ويكون 

مجُ املعنى يف امل�صّبه به وامل�صّبه  الأثر يف هذه احلال رهنًا بطبيعة الّتمثيل التي تجُقدِّ

ورة قدرًة وا�صحًة على التاأثري. على �صيٍء من الّتف�صيل، مما يعطي ال�صّ

اإىل زيادة تقريره، وغري  تاّم؛ دلياًل عليه، وق�صداً  الّتمثيل بعد معنى  ياأتي  وثانيهما:  اأن 

خاٍف ما حتدثه �صورة الّتمثيل يف هذه احلال من مفاجاأة؛ اإذ اإّن ظّن املتلّقي 

الّتمثيل  عن�رض  فياأتي  تقريرها،  عند حدود  انتهت  قد  الفكرة  اأّن  اإىل  يتوّجه 

ليحدث مفاجاأًة عنده وليعلمه اأّن التعبري عن املعنى مل يقف عند حّد تقريره 

يكت�صف  الثانية عندما  املفاجاأة  ثّم حتدث  عليه؛  دليٍل  فاًل من غري  غجُ واإلقائه 

، واإمّنا هو دليٌل 
ّ
املتلّقي اأّن هذا الدليل لي�ص بابًا من اأبواب ال�صتدلل املنطقي

ورة من جديد،  من طريق فّني مواِرٍب يجَُدغدغ وجدانه وذائقته؛ ليتاأّمل ال�صّ
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طريقة  هّزته  وقد  املعنى،  اإىل  يف�صي  عندما  الفنّية  بالده�صة  �صعوره  وليزداد 

عر�صه هّزاً رفيقًا.

اإذا جاء  اأّن »التمثيل«  العقالء عليه،  اّتفق  اأّن مما  قائاًل: )واعلم  اأجمل الإمام هذا  وقد 

يف اأعقاب املعاين، اأو برزت هي باخت�صار يف معر�صه، ونقلت عن �صورتها الأ�صلّية اإىل 

حتريك  يف  قواها  و�صاعف  اأقدارها،  من  ورفَع  منقبًة،  واأك�صبها  بَّهًة، 
اأجُ ك�صاها  �صورته، 

وق�رض  وكلفًا،  �صبابًة  الأفئدة  اأقا�صي  من  لها  وا�صتثار  اإليها،  القلوب  ودعا  لها،  الّنفو�ص 

.
)((

الّطباع على اأن تعطيها حمّبًة و�صغفًا(

ثم ل يلبث اأن يبنّي هذا الذي قّرره باأمثلٍة كثريٍة، يجُلحظ فيها الأثر الوا�صح ملا راآه من 

اأّن عن�رض الإفهام املتّميز اأهمُّ مقا�صد الّت�صبيه؛ فهو يوؤّكد يف اأمثلته على عن�رض »العدول« 

بتج�صيد  تكون  التي  وال�صتثارة  التكثيف  على  ثّم  ثانيًا،  به  امل�صّبه  ح�ّصّية  علـى  ثّم  اأّوًل، 

املعاين الذهنّية التي يتفاوت النا�ص يف اإدراكها، وقيا�صها على �صوٍر ي�صّدقها العقل ببداهته؛ 

يقول الإمام: )واإن اأردت اأن تعرف ذلك..، فتعّهد الفرق بني اأن تقول: »فالٌن يكدُّ نف�صه 

تب ول يفهم منها �صيئًا«، وت�صكت، وبني اأن تتلو الآية: »يعني قوله تعاىل:  يف قراءة الكجُ

قول  نحَو  وتجُن�صد   ،
)((

»{ }

:
)((

ال�صاعر

عنَدُهم ِع��ْل��َم  ل  لالأ�سعاِر  الأبَ���اِع���رَزَوام����ُل  ك��ِع��ْل��ِم  اإلّ  ِب��ج��يِّ��ِده��ا 

َغ��َدا اإذا  ال��بَ��َع��ُر  يَ���ْدري  �لَغَر�ِئر())(لَ��َع��ْم��ُرَك م��ا  يف  ما  َر�َح  �أو  ِباأَْو�َساِقِه 

))( اأ�رضار البالغة: 5)).

))( اجلمعة: 5، عن املحّقق.

))( البيتان يف: امل�صون للع�صكري، )حت: هارون(: ))، من غري عزو، وهما يف ديوان مروان بن اأبي حف�صة، )حت: ح�صني 

ل من غري درايٍة، والأباعر: جمع بعري،  عطوان(: 58، والزوامل: ما يجُحمل عليه من الإبل؛ واملراد: الت�صبيه يف التحمُّ

والأو�صاق: جمعجُ َو�ْصق: وهو حمل البعري، والغرائر: جمع غرارة: وعاٌء من خي�ٍص اأو نحوه يو�صع فيه القمح واأمثاله.

)4( اأ�رضار البالغة: 6))، ))).
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(((

اإّن الفكرة تدور يف عر�صها  اأّن املثالني من ال�رضب الأّول للّتمثيل؛ اأي  ومن الوا�صح 

توؤّدي  اأثر عبارٍة مفرت�صٍة  الإمام يعقد مقارنًة بني  اأّن  البدء، ويجُلحظ هنا  الّتمثيل منذ  على 

املعنى اأداًء كاماًل �صّماها »املعنى الّظاهر من العبارة«، وهي عبارٌة معدوٌل عنها، وبني اأثر 

ورة من  اأزالت ال�صّ اإذ  اإليها، وما اأحدثته هذه العبارة من ا�صتثارة؛  الّتمثيل املعدول  عبارة 

.
ّ
 معتاد، وعلت بها اإىل مرتبة ال�صتدلل البالغي

ّ
حم�ص ا�صتدلٍل منطقي

ثّم يقول الإمام بعد ذلك م�صرياً اإىل ال�رضب الثاين:

:
)((

ْد قوَل ابن َلنَكك )واأَْن�صِ

�َسِمجاً ِفْعُلُه  اأ�سحى  احُل�ْسِن  اأخو  وراإذا  ال�سّ اأَْق���بَ���ح  يف  ���س��ورتَ��ه  راأي����َت 

وتبنّي املعنى واعرف مقداره، ثّم اأن�صد البيت بعده:

تََرنا اأَمَل  ُح�ْسٍن  يف  م�ِس  كال�سَّ َروَهْبَك  ال������َّ اإىل  َم��الَ��ْت  اإذا  منها  نَ��ِف��رُّ 

.
)((

ر كيَف يزيد �رضفه عندك!( واْنظجُ

ورة التمثيلّية هنا تنتهي اإىل ت�صبيه �صاحب املراأى احل�صن والفعل القبيح بال�ّصم�ص  وال�صّ

ٍة هي الّنفور منها- مع حتّقق فوائدها- اإذا اأجُِن�ص �رضرها، ووجه ال�ّصبه منتزٌع  يف حاٍل خا�صّ

من الثنني، وامللحوظ اأّن املعنى يف البيت الأّول تامٌّ مفهوم، واأّن البيت الثاين كان كالدليل 

الذي يجُقّدم من ورائه ليزداد تقريره ومتكينه على الّنحو الذي اأجُملح اإليه منذ قليل.

الإمام  عليه  نّبه  فقد  بــه،  الّتمثيلية  ال�ســورة  علّو  وارتبــاط   ،
ّ
الداخلي ال�ّسياق  ا 

ّ
واأمــ

ّمايّن �رضاحًة؛ ذلك عنــد اإ�صارته اإىل دّقة اختيار املفردة التي يلب�صها امل�صّبه به وثرائها؛  الرُّ

فنّية  يف  الختيار  هــذا  اأهمّية  ومــدى  الّلفظ(،  وعذوبِة  الّنظم  بـ)ح�صن  عنه  َعرّب  الـذي 

ورة التمثيلّية وعلّوها، ول �صّيما يف الّن�ص القراآيّن الكرمي؛ اإذ قال تعليقًا على قوله تعاىل:  ال�صّ

))( البيت واأخوه يف: يتيمة الدهر، الثعالبي: )/9)4، ويف ديوان ابن َلْكنك: )4.

))( اأ�رضار البالغة: 8)).
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(((

بياٌن  )هذا   :
)((

{ }

قد اأخرج ما ل تقع عليه احلا�ّصة اإىل ما تقع عليه، وقد اجتمعا يف بطالن املتوّهم مع �صّدة 

احلاجة وِعظم الفاقة، ولو قيل: يح�صبه الرائي ماًء ثم يظهر اأّنه خالف ما قّدر؛ لكان بليغًا، 

.
)((

واأبلغ منه لفظ القراآن، لأّن الّظماآن اأ�صدُّ حر�صًا عليه وتعلَُّق قلٍب به(

ورة التمثيلية يف اأ�صل بنائها،  والّرّمايّن هنا ينّوه باأثر املفردة املختارة التي تنتظمها ال�صّ

؛ 
ّ
ورة من اأثر خا�صٍّ زيادًة على اأثرها من جهة اأ�صل طبيعتها و�صياقها اخلارجي وما متنحه لل�صّ

ذلك الأثر الذي يبدو من ثرائها وظاللها املمتدة التي تدلُّ على متّكن يف الفروق اللغويّة 

الدقيقة، وتخرّي اأقدر املفردات على التعبري والتاأثري.

خ�سو�سيّة �لتّمثيالت �لقر�آنيّة:

�صبق الإملاح اإىل حقيقة اأّن الّنقاد والبالغيني يف اأحكامهم وتفريعاتهم كانوا يحاولون 

التما�ص ن�صٍّ كامٍل »مثايّل«؛ واأنهم وجدوا هذا الكمال وتلك املثالّية يف الّن�ص الكرمي يف 

ْنطَلقًا لهم وغايًة يف الوقت نف�صه؛ ولعّل هذا  اأجلى �صورة واأبهاها؛ فكان الّن�ص الكرمي مجُ

املو�صع من املوا�صع التي تبدي ذلك جلّيًا؛ اإذ اإّن كّل تلك اخل�صائ�ص وال�ّصمات التي ترتفع 

ورة الّتمثيلّية وتجُعطيها قيمتها الفّنّية العالية واإ�صهامها من ثّم يف متكني املعنى كانت عند  بال�صّ

املنطلق كاأّنها م�صتمدٌة من الأمنوذج القراآيّن الأمثل، وعند املنتهى منطبقة عليه.

بيان ذلك اأّن اأهّم خ�صائ�ص اأ�صلوب الّتمثيل يف الّن�ص الكرمي كانت كامنًة يف ا�صتجابته 

الدها�ص  ودواعي  والبيان،  التَّو�صيح  دواعي  بني  التوفيق  من  الّنقاد  حّدده  ملا  املعجزة 

واخلالبة؛ اإذ اإّنه مل يخرج اإّل نادراً جّداً على حدود احل�صّية يف امل�صّبه به؛ فقد ا�صتمّد عنا�رضه 

نف�صه مل يقف عند  الوقت  الطبيعة؛ جماِدها ونباِتها وحيوانها، وغري ذلك، وهو يف  من 

حم�ص ت�صجيل وجوه ال�ّصبه املادّية املبا�رضة بني الأ�صياء؛ بل تاوز ذلك من خالل ثراء �صياقه 

))( النور: 9).

))( ثالث ر�صائل )النكت(: 5).
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(((

، وموقعه يف ال�ّصياق العام على ما يقت�صيه املقام، اإىل النهايّة يف الإقناع والإمتاع؛ 
ّ
الّداخلي

ل يجور اأحدهما على قرينه.

ورة التمثيلّية القراآنّية مل تّت�صم ب�صمة التخييل البعيد الذي يف�صي اإىل حم�ص »التَّخييل«  فال�صّ

باجلانب  تهتّم  التي  املفرط،  الوعظ  طريقة  على  الإيهام  يف  يوغل  الذي  »التعجيب«  اأو 

الوجداين اهتمامًا يكاد يغ�ّص الطرف عن امل�صمون الفكرّي؛ ذلك الإيهام الذي اأ�صار اإليه 

ابن �صينا يف قوله: )املخّيل هو الكالم الذي تذعن له الّنف�ص، فتنب�صط عن اأمور وتنقب�ص عن 

.
)((

اأمور، من غري رويّة وفكر واختبار(

تبنّي على نحٍو مبا�رض  اأو  اأو متدح  التي تذم  التقريرّية  الوقت نف�صه ب�صمة  تّت�صم يف  ومل 

�َصْمتجُها اخلا�ّص يف نقل املعاين على حقيقتها، من  املناطقة؛ بل كان لها  يقرب من طريقة 

طريق فّني.

ورة بامل�سمون ال�ّسامي الذي حتمله؛ اأي اإّن اأهمّية املعنى  واأمٌر اآخر يبدو يف ارتباط ال�سّ

القراآنية،  التمثيلّية  ورة  ال�صّ اإدراك  يف  املبذول  اجلهد  ت�صتدعي  التي  هي  ودقّته  و�صمّوه 

وت�صّوغه.

لَّ املعاين التي اأجُريد نقلها، وال�صتدلل عليها  ولعّل الّنظر يجُْبدي اأّن الّطابع الذي ميّيز ججُ

يف التمثيالت القراآنّية الكرمية؛ كان طابع التجريد، بح�صب ما تنتهي اإليه من مقا�صد؛ اأي 

ِكر لها من خ�صائ�ص بيانّية  ورة الّتمثيلية- با ذجُ اإنها من املعاين الذهنّية املجّردة التي تاأتي ال�صّ

عالية وفنّية رفيعة- لتجلوها ولتمّكنها يف نف�ص املتلّقي.

اإليه من حتذير من الكفر  « الذي تنتهي 
ّ
و بها »الغر�ص الّديني وهي معاٍن ميّيزها وَي�ْصمجُ

ولوازمه، اأو ترغيب يف الإميان ولوازمه، اأو لفٍت اإىل بع�ص الّظواهر الّداّلة على ِعظم قدرة 

))( تلخي�ص كتاب فّن ال�ّصعر لأر�صطو )الفّن التا�صع من اجلملة الأوىل كتاب ال�صفاء، ابن �صينا، �صمن كتاب فّن ال�ّصعر حت: 

بدوي: )6).
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((4

.
)((

اهلل تبارك وتعاىل يف ال�ّصماء والأر�ص

ففي التحذير من الكفر: ي�صّور البيان القراآيّن حال الكافر يف �صوٍر عّدٍة يجمعها و�صوح الّتنفري 

و�صّدته؛ كما يف قوله عّز من قائل: {

.
)((

{

واأّول ما يلفت الّنظر يف هذه الآية الكرمية واأمثالها ت�صّدرها بلفظ املثل �رضيحًا موؤذنًا 

للمتلّقي،  تنبيه  من  املت�صّدرة  الّلفظة  هذه  ما حتمله  اأمرين، وغري خاٍف  بني  املقارنِة  بعقد 

ورة التمثيلّية املذكورة اأن تكون من  وت�صويٍق له اإىل معرفة ما �صياأتي من التمثيل. ولعّل ال�صّ

اأثرى الّتمثيالت القراآنّية الكرمية واأوجزها؛ اإذ اإّن املعنى املمّثل يحتمل وجوهًا؛ ل مانع من 

، وهذا املعنى املمّثل مرتّكب من 
)((

اإرادتها جميعًا كما قّرر العاّلمة ابن عا�صور يف حتريره -

ت�صبيه حال الكافرين يف دعوتهم اإىل الإ�صالم واإعرا�صهم عنه، اأوحالهم يف الإقبال على 

اإقبالهم على الأ�صنام، بحال  اأو  الّظاهر من غري رويٍّة وتفكري ومعرفة،  اآبائهم على  اّتباع 

مع  الدعاء  من  املنتزعة  الهيئة  ال�ّصبه  امل�صموع، ووجه  تعي  ول  ت�صمع  التي  للغنم  الداعي 

الّذهول عن فهم معناه واإدراك مرماه.

ويف الغر�ص نف�صه يقول احلّق تبارك وتعاىل: {

.
)4(

{

ت�صبيه حال املالزمني  قائمة على  التمثيلّيــة  ــورة  ال�صّ اأّن هــذه  الوا�صــح  ولعــّل مــن 

لل�رّضك على الّرغم من دعائهم اإىل الإميان، بحال الذي �صلبته ال�صياطني القدرة على متييز 

))( ينظر خ�صائ�ص التعبري القراآين، املطعني: )/05)، والأغرا�ص الثالثة تدور عليها الكرثة الكاثرة من ال�صورة الت�صبيهّية 

القراآنّية.

))( البقرة: ))).

))( ينظر: التحرير والتنوير: )/))) فما بعدها.

)4( الأنعام: )).
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((5

الطريق مع اأّن له اأ�صحابًا يدعونه اإىل الطريق ال�ّصليم، ووجه ال�ّصبه هو الهيئة احلا�صلة من 

الآية  يدور يف  والكالم  والهداية.  الّر�صاد  طريق  و�صوح  مع  الل  وال�صّ الغيِّ  طريق  اّتباع 

الأ�صنام من دون اهلل، والتنفري  يعبدون  الذين  تبنّي حال  منّفرة  الكرمية على ر�صم �صورة 

ال�ّصديد وا�صٌح يف �صورة امل�صّبه به التي �صت�رضي اإىل امل�صّبه، ول �صّيما عند ذكر »ال�ّصياطني« 

اإليهم، وقد مّر كالم الأئّمة على دللة مفردة »ال�صيطان« وا�صتقرار  واإ�صناد »ال�صتهواء« 

»َحرْيان«،  �صيغة  على  بـ»احلرية«  الكرمي  التعقيب  ياأتي  ثم  جميعًا،  النا�ص  عند  �صناعتها 

فة امل�صّبهة با�صم الفاعل »َفْعالن« التي تزيد التنفري �صّدة وفاعلّية؛ اإذ اإّن  وهي على ِزَنِة ال�صّ

ف- على ثبوت احلدث ودوامه يف الأزمنة  فة امل�صّبهة تدل- كما قّرر اأهل ال�رضّ �صيغة ال�صّ

ال، كما يجُلحظ الإحلاح على  ، مما يجُوحي ب�صّدة احلرية وامتالكها لنف�ص ذلك ال�صّ
)((

الثالثة

وا�صح  اأمٌر  وهو  اأثنائها،  يف  مّرات  اأربع  تكّررت  فقد  الكرمية؛  الآية  يف  »الهدى«  لفظ 

الّدللة.

واأّما الرتغيب يف الإميان ولوازمه من اأعمال الرّب والإح�صان التي اأمر الإ�صالم بها وحّث 

عليها، فكقوله تعاىل: {

.
)((

{

ورة الّتمثيلية الكرمية تقوم على ت�صبيه حال املنفق يف �صبيل اهلل وت�صيم ما �صيجُْعَطاهجُ  وال�صّ

اأ�صعافها،  فاأثمرت  الغيث  واأ�صابها  اأر�ص طّيبة  ِرعت يف  زجُ ثواب جزيل، بحال حّبة  من 

رج يف ملفوظ الآية الكرمية عند  والوجه الهيئة املنتزعة من كّل ذلك. ويلفت الّنظر ذلك التَّدُّ

بيان حال امل�صّبه به، ثم ذلك اخلتام املده�ص لها، فامللفوظ الكرمي يبداأ بـ»حّبة« ل تلبث اأن 

تتفّرع اإىل »�صبع �صنابل«، ليظّن املتلّقي اأّن معنى امل�صّبه به قد انتهى، وليجُْعِمل ظّنه يف اقتنا�ص 

ورة مل تنته، واأّن تف�سياًل اآخر قد اأ�سيف اإىل خطوط تلك  وجه ال�ّسبه، ولكّنه ُيفاَجاأ باأن ال�سّ

باأّن املعنى قد انتهى  اأّن يف كّل واحدة من تلك ال�ّصنابل مئَة حّبة، فيقطع  ال�صورة؛ ذلك 

ف، اأحمد احلمالوي: 8)). ))( ينظر: �صذى العرف يف فّن ال�رضّ

))( البقرة: )6).
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((6

يجُْكرَتَثجُ بها؛  اإطاراً حمدوداً بحّبة واحدة �صغرية ل يكاد  بانتهاء ال�صورة التمثيلّية، فيتاأّمل 

وقد حتّولت اإىل �صبعمئة حّبة يف حلظٍة واحدة، وعندها ياأتي الّتعقيب الكرمي ليبلغ باملفاجاأة 

اأعلى درجاتها، وليقول للمتلّقي: اإّن الت�صبيه قد انتهى، ولكّن املعنى مل ينته بعد؛ اإذ اإّن هذه 

اإىل  الفكرة  لتقريب  اأدنى  حّد  اإمنا هي  واإح�صاوؤها  عّدها  التي ميكن  امل�صاعفة  الأ�صعاف 

الذهن، وامل�صاعفة احلقيقّية بعد ذلك مرجعها اإىل ِعْلِم احلّق تبارك وتعاىل بح�صب الأحوال 

بو�صفني  وتعاىل  تبارك  احلّق  بو�صف  املده�ص  الكرمي  اخلتام  ياأتي  ثم  والأزمنة،  والأمكنة 

ورة الكرمية؛  دون �صواهما هما: »الوا�صع« و»العليم«، لي�صيف لطيفة اإىل لطائف هذه ال�صّ

ففي »الوا�صع«، فتح لباب الزيادة املطلقة واإعطاٌء للمتلّقي حرّية الت�صّور يف نتائج هذه احلّبة 

دقة مهما كانت �صغرية اأو قليلة ولو كانت  الواحدة التي �صتن�صحب �رضورة اإىل نتائج ال�صّ

 لطيف على قيم الإنفاق بح�صب املفهوم 
ٌّ

تب�ّصمًا يف وجه اأٍخ لك. ويف »عليم«: تنبيه خفي

دقة »حتى ل تعلم ال�صمال ما اأنفقت اليمني«، وترك  الإ�صالمي؛ التي من اأهمها اإخفاء ال�صّ

الّرياء واملّن، فالذي ينفق يريد وجه اهلل، وما دام الأمر كذلك فاإّن اهلل »وا�صع عليم«.

اأن  عليها  والتعليق  تتبُّعها  لعّل  كثرية  الكرمي  الّن�ص  يف  التمثيلّية  ورة  ال�صّ على  والأمثلة 

كر من الأمثلة وي�صيف اأمثلًة من غري تعليق  ينه�ص بوؤلَّف �صخم؛ ولذا �صيكتفي البحث با ذجُ

ل فيها ما ذكر؛ يقول احلّق تبارك وتعاىل: يجَُتاأمَّ

} l

.
)((

{

} l

.
)((

{

} l

))( البقرة: 65).

))( اآل عمران: 0)-)).
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((9

�لمبحث �لثالث

�ل�ستعارة

�لمطلب �لأول: مفهوم �ل�ستعارة وخ�سائ�سها:

ه   يتنازعه يف تركيبه وعمله وخوا�صّ
ّ
لعّل احلديث عن ال�صتعارة حديٌث عن فّن بالغي

- مولوٌد ناجٌم 
ّ
فّنان من فنون الأداء؛ هما: الّت�صبيه واملجاز؛ فهي- على حّد تعبري ال�ّصيوطي

، اأي اإّنها كالّت�صبيه تعتمد فيما تف�صي اإليه يف اأ�صل تركيبها الفّني 
)((

عن تزويج املجاز بالّت�صبيه

ٌة من طرائق هذا  القيا�َص وال�صتدلل طريقًا للبيان، وهي يف عالقتها مع املتلّقي طريقٌة خا�صّ

اإذ تعتمد يف عملها على تنا�صي الت�صبيه باّدعاء الحتاد بني طرفيه وظهور طرف  الّت�صبيه؛ 

واحٍد من اأطراف عالقة القيا�ص يومئ اإىل الآخر ا�صتدلًل.

ومن هنا كان عدُّ البالغيني لها مرحلًة و�صطًا بني الّت�صبيه واملجاز، وو�صفها باأّنها »جماز 

عالقته امل�صابهة«.

وبني هذا الّتنازع كانت املفهومات املتعّلقة بال�صتعارة ترتاوح؛ فال�صتعارة كما عرفها 

َح بالّت�صبيه وتظهره، وتيء اإىل ا�صم  اجلرجايّن: )اأن تريد ت�صبيه ال�صيء بال�صيء فتدع اأن تجُْف�صِ

: )اأن تذكر اأحد طريف 
ّ
، وهي على حد قول ال�ّصّكاكي

)((
امل�صّبه به فتعريه امل�صّبه وتريه عليه(

.
)((

الّت�صبيه وتريد به الطرف الآخر، مّدعيًا دخول امل�صّبه يف جن�ص امل�صّبه به(

اكتناه  اإىل  البالغيني  َهتا  َوجَّ ال�صتعارة؛  خ�صائ�ص  من  خ�صي�صتني  اأهم  تبدو  هنا  ومن 

اأثرها كما �صياأتي: اأّنها قائمٌة على الّت�صبيه يف اأ�صل بنيتها، وقائمة على تنا�صي هذا الت�صبيه 

يف ملفوظها، ولذا فقد كان من �رشوط اإجرائها اأن ل بّد من ترك ذكر وجه ال�ّسبه، واأداة 

))( ينظر: معرتك الأقران: )/08).

))( دلئل الإعجاز: )6.

))( مفتاح العلوم: ))4.
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((0

.
)((

الّت�صبيه، وبقاء طرٍف واحٍد من اأطراف عملّية القيا�ص )امل�صّبه، اأو امل�صّبه به(

وملا كانت ال�صتعارة يف اأ�صلها قيا�صًا بالغّيًا كاماًل، فاإّنه ل بّد حتى ي�صتطاع الو�صول اإىل 

هذا امللفوظ تعبرياً وفهمًا من انتهاك يف دللة املفردات الو�صعّية؛ والدللة الو�صعّية تعني 

املحافظة على ارتباط الكلمة مبدلولها يف عرف ال�ستعمال، ويف الّنظم الذي ترد فيه هذه 

، وبناًء على املفهوم ال�صالِف كانت ال�صتعارة 
)((

املفردة مرتبطًة بغريها يف اأثناء هذا العرف

انحرافًا عن هذه الدللة يف وجهيها؛ فهي كلمٌة ت�صتعمل يف غري ما و�صعت له، مت�صاّمًة مع 

.
)((

كلمات ل يكون بينها وبني تلك الكلمة عادًة عالقٌة توؤّدي اإىل معنى م�صتقيم

ويف �صوء هذا كان فهم ال�صتعارة معتمداً على مفهومني متالزمني، يجُْفَزع اإليهما عادًة 

يف احلديث عن املجاز؛ هما: »الّنقل« و»الّدعاء«.

القا�صي اجلرجايّن  بّينه  الّنقل:- ولعّله املخت�ّص برحلة امللفوظ ال�صتعارّي- فقد  فاأّما 

عندما قال يف تعريفه ال�صتعارة باأّنها: )ما اكتجُِفَي فيها بال�صم امل�صتعار عن الأ�صل، ونقلت 

، وهو الذي زاده الإمام عبد القاهر بيانًا؛ عندما عّرف 
)4(

العبارة فجعلت يف مكان غريها(

اأّنه  على  ال�ّصواهد  تدلُّ  معروف،  الّلغوي  الو�صع  يف  اأ�صٌل  ِللَّفظ  يكون  بـ)اأن  ال�صتعارة 

�صع، ثّم ي�صتعمله ال�ّصاعرجُ اأو غري ال�ّصاعر يف غري ذلك الأ�صل، وينقله اإليه  اختجُ�صَّ به حني وجُ

.
)5(

نقاًل غري لزم، فيكون هناك كالعاريّة(

 يظّل يناو�ص الكلمة 
ّ
ففي الّتعبري بال�صتعارة يكون املتلّقي اأمام معنيني: اأحدهما اأ�صلي

اإىل  امل�صتعارة  املفردة  ليوّجه  القرينة؛  اأو  العالقة  يجلو  الذي  ال�ّصياق  ياأتي  امل�صتعارة حتى 

اإليه يف  متوّجهة  الهتمام  بوؤرة  اإليه، ويجعل  الكلمة  انتقلت  الذي  املجازي  الّثاين  املعنى 

ل، د. عي�صى العاكوب: 454، 455. ))( ينظر: جواهر البالغة: 64)، واملف�صّ

))( ينظر: املعنى، د. ح�صن طبل: 4)).

«: )/480، و�صّماه: املفارقة املعجمّية.
ّ
))( ينظر: مقالت يف الّلغة والأدب، د. متام ح�صان »مقال: الرّتاث الّلغوي العربي

)4( الو�صاطة بني املتنّبي وخ�صومه: )4.

)5( اأ�رضار البالغة: 0).
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(((

ال�صتدلل؛ فال�صتعارة كما يذكر الّزخم�رضّي: )اإمنا تجُطلق حيث يطوى امل�صتعار له، ويجُجعل 

اأو فحوى  اإليه لول دللة احلال  املنقول عنه واملنقول  يجُراد  عنه، �صاحلًا لأن  الكالم ِخلواً 

.
)((

الكالم(

واأّما »الدعاء« فمتوجه اإىل »املعنى« امل�صتفاد من الّنظم؛ اإذ ملّا كان النقل اإرادة معنى ل 

يدّل عليه امللفوظ؛ فاإّن »الدعاء« يكون يف الدافع اإىل اأخذ هذه الّدللة واإل�صاقها بامل�صتعار 

بها  تثبت  اأن  على  ال�صتعارة«  »اأي  )مو�صوعها  اأّن  وذاك  العك�ص؛  اأو  به«  »امل�صّبه  اأو  له 

هذا  بيان  الّلفظ،  معنى  من  يعرفه  ولكن  الّلفظ  من  املعنى  ذلك  ال�صامع  يعرف  ل  معنى؛ 

اأنه م�صاٍو لالأ�صد يف  اإّل وغر�صك اأن تثبت للّرجل  اأ�صداً«  اأّنا نعلم اأنك ل تقول: »راأيت 

�صجاعته وجراأته و�صّدة بط�صه واإقدامه...، ثّم تعلم اأّن ال�ّصامع اإذا عقل هذا املعنى، مل يعقله 

من لفظه »اأ�صد« ولكنه يعقله من معناه؛ وهو اأّنه يعلم اأّنه ل معنى جلعله »اأ�صداً«، مع العلم 

باأّنه »رجل«، اإّل اأّنك اأردت اأنه بلغ يف �صّدة م�صابهته لالأ�صد وم�صاواته اإّياه مبلغًا يتوّهم معه 

، فالنقل ل يكون اإّل يف �صوء الّدعاء، لذا فاإّن املزّية يف ال�صتعارة هي 
)((

اأّنه اأ�صد باحلقيقة(

للمعنى ولي�ص ملح�ص الّلفظ، و)اإمنا يجَُعارجُ الّلفظ من بعد اأن يعار املعنى، والرجل ل َي�رْضَك يف 

.
)((

ا�صم »الأ�صد« اإّل من بعد اأن يدخل يف جن�ص الأ�صد(

�لمطلب �لثّاني- �لقيمة �لفنيّة لال�ستعارة و�أثرها:

مل يكن احلديث عن القيمة الفّنية لال�صتعارة واأثرها ليبعد كثرياً- يف مقّدماته- عن اأثر 

الت�صبيه؛ اإذ اإن كّل ا�صتعارة ل بد اأن تف�صي اإىل �رضب من �رضوب املقاي�صة والت�صبيه، ومن 

هنا كانت الإثارة التي يحدثها الت�صبيه هي الدرجة الأوىل من درجات الأثر الذي ترتكه 

ال�صتعارة.

مٌي فهم ل يرجعون( البقرة: 8). ))( الك�ّصاف: )/)8، عند تف�صريه لقوله تعاىل: )�صمٌّ بكٌم عجُ

))( دلئل الإعجاز: ))4، ))4.

))( دلئل الإعجاز: ))4.
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(((

من  اأ�صلها  املقاي�صة  على  يحفظ  جمازاً  ال�صتعارة  عّد  اإىل  املقّدمات  هذه  اأن تاوز  بيد 

خالل عالقة امل�صابهة، نقل احلديث عنها اإىل اأن عّدت فيه اأ�صلوبًا اأبلغ من اأ�صلوب الّت�صبيه؛ 

ذلك اأّنها نحت بالّن�ص الأدبي نحواً من الغمو�ص اأوغل من الت�صبيه بدرجة، فاملقاي�صة يف 

الت�صبيه ت�صتدعي طرفني اأو �صياقني منف�صلني ترتّجح الدللة اجلامعة بينهما )اأو النتيجة( بني 

اأطراف  اأثناء �صياق واحٍد يدمج  اأّنها يف ال�صتعارة تكون يف  بيد  اأو ل تكون،  اأن تكون 

عملّية القيا�ص باإدراج اأحد الأطراف يف الآخر. ومن هنا كان اأجلى مظاهر اأثر ال�صتعارة 

قوله:  عند  اجلرجايّن  اإليه  اأ�صار  الذي  وهو  حتمله،  الذي  والتكثيف  »الإيجاز«  يف  كامنًا 

)ومن الف�صيلة اجلامعة فيها اأّنها تربز هذا البيان اأبداً يف �صورة م�صتجّدة،...، واإنك لتجد 

بها، وهي عنوان  تذكر  التي  فوائد..، ومن خ�صائ�صها  بها  اكت�صبت  قد  الواحدة  اللفظة 

مناقبها اأنها تعطيك الكثري من املعاين بالي�صري من الّلفظ، حتى تخرج من ال�صدفة الواحدة 

.
)((

عّدًة من الّدرر، وتني من الغ�صن الواحد اأنواعًا من الّثمر(

امللفوظ  يف  خمتلفني  �صياقني  بني  »مّدعًى«  تطابق  باإزاء  ال�صتعارة  يف  املتلّقي  كان  وملّا 

والدللة يف الأ�صل، كان هذا ي�صتدعي اإثباتًا للعالقة بينهما اإىل درجة »اّدعاء« وحدة املعنى 

ف الذي اأ�صار اإليه الإمام  حتت و�صاية الت�صبيه، وهذا »الإثبات« اإمنا يكون من خالل التَّلطُّ

بقوله: )واأّما ال�صتعارة ف�صبب ما ترى لها من املزّية والفخامة اأّنك اإذا قلت: »راأيت اأ�صداً«، 

كنت قد تلّطفت ملا اأردت اإثباته له من فرط ال�سجاعة، حتى جعلتها كال�سيء الذي يجب له 

الثبوت واحل�صول، وكالأمر الذي ن�صب له دليٌل يقطع بوجوده؛ وذلك اأّنه اإذا كان اأ�صداً 

فواجٌب اأن تكون له تلك ال�صجاعة العظيمة، وكامل�صتحيل اأو املمتنع اأن يعرى عنها، واإذا 

�رّضحت بالت�صبيه فقلت: »راأيت رجاًل كالأ�صد« كنت قد اأثبّتها اإثبات ال�صيء يرتّجح بني 

، ولذا فاإّنها اأبلغ من 
)((

اأن يكون وبني اأن ل يكون، ومل يكن يف حديث الوجوب يف �صيء(

الت�صبيه لأّنها تدلُّ على قّوة ال�ّصبه، اأي اإّن اأثر ال�صتعارة كامٌن- با هي ت�صبيه- يف ابتعادها 

))( اأ�رضار البالغة: )4.

))( دلئل الإعجاز: ))، )).
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(((

«، لت�صل اإىل 
ّ
عن »القيا�ص املنطقي« بدرجة اأعلى من »الّت�صبيه ال�رضيح« و»الت�صبيه التمثيلي

.
ّ
ذروة اخللو�ص للقيا�ص البالغي

واأّما من جهة اأنها جماز فاأّول القيم الفنّية يظهر من تنا�صي الت�صبيه؛ اأي كّلما كان الت�صبيه 

اأثراً، يقول  اأبعد عن ذهن املتلّقي الذي يواجه الّن�ص كانت ال�صتعارة اأكرث ح�صنًا واأقوى 

ازدادت  خفاًء  الت�صبيه  اإرادتك  زدت  كّلما  اأّنك  ال�صتعارة  �صاأن  من  اأّن  )واعلم  الإمام: 

.
)((

ال�صتعارة ح�صنًا(

واأّما ثاين القيم الفنّية فتظهر يف احلركة اللغويّة الدللّية؛ التي تنجم عن اهتزاٍز يف دللة 

الأ�صويّل  املوؤّدى  بني  احتكاك  اأو  ت�صادم  فيقع  الّنظر،  لأّول  عنها  غريب  �صياق  لفظة يف 

وتذّوق  واحتواها،  ا�صتدعاها  الذي  اجلديد  ال�ّصياقي  واملوقف  انتقالها،  قبل  الّلفظة  لهذه 

ال�صتعارة ل يقت�رض على معرفة عالقة الت�صبيه التي تف�صي اإليه ب�صجونها التي اأملح اإليها، بل 

ل  وِّ
جُ اإّن ذلك كّله يكون مرحلًة ثانيًة بعد التذّوق الّلغوي، ومعرفة املجالت الدللّية التي حتجُ

ل اإليها، فال يكون الأثر اإل بعد اأن َعَرف املتلّقي اأن هذه اللفظة امل�صتعارة لي�صت  وِّ
عنها وحتجُ

اأ ثّمة، ومن �صاأن هذا اأن  من هذا ال�ّصياق الذي حّلت فيه، واأّن عالقًة جديدًة بني �صيئني تجُْن�صَ

 يف مواجهة الّن�ص بك�رض 
ّ
يولّد بادئ الأمر �صعوراً م�صرتكًا بني الّده�صة والغربة عند املتلقي

الألفة والّتتابع يف عنا�رض ال�ّصياق، ودللت هذه العنا�رض، ول يلبث �صعور املتلّقي بالّده�صة 

�ص العالقة  والغربة اأن يتحّول اإىل �صعوٍر باإيقاظ كوامن الّنف�ص الإن�صانّية فيه، وحّثها على تلمُّ

اأو  اإليها وَبيََّنْتها قرينٌة لفظّية  َدَعْت  التي  الّدللة الأ�صولّية وظاللها، والدللة اجلديدة  بني 

البنائّية  العالقة  ٍل« ي�صّوغ تلك الده�صة، وينفي غمو�ص  اإىل »تاأوُّ باملتلّقي  ))( تف�صي 
حالّية

))( دلئل الإعجاز: 450.

؛ وهي يف ال�صتعارة اإّما اأن 
ّ
))( يق�صد بالقرينة: املوؤ�رّض الّدليّل الذي ينبئ عن املجاز وي�رضف املتلّقي عن اإرادة املعنى الأ�صلي

تكون لفظّية؛ ويق�صد بها: لفٌظ خمت�صٌّ بامل�صّبه يذكره املتكّلم، كقوله: »وعد البدر بالزيارة« في�صتدّل من كلمة »وعد« 

اأّن البدر ا�صتعارٌة يق�صد بها فتاٌة ح�صناء- مثاًل -، واإّما اأن تكون قرينًة غري لفظّية؛ وتتحّدد باأمرين: اإّما احلال، كمن 

ْقِبٍل اإىل القاعة، اأو ا�صتحالة املعنى، كقوله:  يقول ل�صاحبه: »جاءنا البحر لإلقاء املحا�رضة« وهو ي�صري اإىل عامل جليل مجُ

ل: 456. »�صحك امل�صيب براأ�ص فالن« في�صتدلُّ من ا�صتحالة �صحك امل�صيب على ال�صتعارة، ينظر: املف�صّ

Tamkeen.indb   333 12/9/09   1:30 PM



((4

التي تكتنف ال�صتعارة، ومن ثّم يتحّول �صعور املتلّقي اإىل �صعوٍر باملتعة الفنّية، ثّم اإّن هذا 

الك�صف كلما كان اأثمن كان ذلك ال�ّصعور اأعظم، واأدعى باملتلّقي اإىل التفاعل مع الّن�ص 

.
)((

والّلحمة معه

ولعّل ترتيب هذا الفهم لال�صتعارة اأن يكون تبعًا لطريقة اإدراك املتلّقي لها من ملفوظها، 

:
)((

ففي قول املتنّبي مثاًل

نحَوه �لبحُر  َم�َسى  من  َقْبلي  �أَر  ��ُدفلم  تُ��ع��اِن��ُق��ه الأُ���سْ ق��اَم��ْت  ول رج���اًل 

يلحظ املتلّقي اأّول ما يلحظ اأّن ثّمَة عالقة اإ�صناٍد بني »البحر« و»امل�صي« من �صاأنها اأن 

اإليه امل�صيجُ عادة يف الأعراف  يجُ�ْصَندجُ  اإّن البحر ل  اإذ  حتدث ده�صًة وغربًة بينه وبني الّن�ص؛ 

املتلّقي  فاإّن  وعقاًل،  عرفًا  م�صتحيلًة  الّنحو  هذا  على  الإ�صناد  عالقة  كانت  وملا  اللغويّة، 

�صيتحّول عنده هذا  ال�ّصعور بالده�صة وال�صتغراب اإىل دافٍع اإىل الت�صاوؤل عن هذا الإ�صناد؟ 

العبارة  اإىل فهم  املتلّقي  البيايّن يلجاأ  الت�صاوؤل، ويف �صوء العرف  اإيجاد حّل لهذا  وحماولة 

على اأّن املراد بها هو املجاز ل احلقيقة، ثّم ل يلبث اأن يحاول ملح العالقة بني معنى البحر 

وغر�ص ال�ّصاعر الذي علم اأّنه مدح ل�صخ�ص معنّي، ليجد اأّن العالقة عالقة ت�صبيه، ثّم يلمح 

اأّن امل�صّبه غائب عن ال�ّصياق، وكذا وجه ال�ّصبه، ومن ثّم فاإّنه نتيجة ل�صعوره املتنامي بالإثارة 

والّت�صاوؤل ي�صعى اإىل خياله ليت�صّور امل�صّبه وقد اأ�صبح بحراً لأّن �صفات البحر »وجه ال�ّصبه 

ِعَيْت يف هذا املمدوح حتى ل يكاد الناظر يفّرق بينهما، ولينتهي اأخرياً اإىل  اأو اجلامع« قد ادُّ

اإدراك معنى البحر يف الّرجل املمدوح، ولتح�صل عنده متعٌة كربى نتيجًة لهذا الك�صف.

فال�صتعارة نتيجًة لقيامها على »الّدعاء« اأكرثجُ غمو�صًا من الّت�صبيه، ومن ثّم فهي حتتاج 

اإىل »تاأّول« اأكرب، وهذا التاأّول حمتاج من جهته اإىل قدرٍة عاليٍة على الّت�صور ودمج الأ�صياء 

بع�صها ببع�ص، ولذا كانت ال�صتعارة يف عرف البالغة- التي تقف عند احلجاز الفا�صل 

))( ينظر: جمالّيات الأ�صلوب. د. فايز الّداية: 9))، 0))، والنزياح يف الرتاث الّنقدي والبالغي، د. اأحمد وي�ص: 8)) 

مع ت�رّضف كبري.

))( البيت يف: �رضح ديوان املتنّبي، الربقوقي: مج )/ج)/�ص)9.
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الغمو�ص  لهذا  نتيجًة  ميدانًا  واأمّد  بالغًة،  اأكرث  املغرق-  والغمو�ص  التام،  الو�صوح  بني 

ال�ّصفيف الذي يكتنفها؛ بل تقوم عليه يف اأ�صا�ص عملها.

ويبقى اأّن خ�صو�صّية اأثر ال�صتعارة القراآنّية- �صاأنها يف ذلك �صاأن التمثيل- يف حفاظها 

املعجز على الّلحمة بني الّن�ص ومتلّقيه؛ فهي من جهة حتافظ على حدود الإبانة التي عرّب 

عنها ِبـ»الّنيل«، مع ارتفاعها يف طريقة الكت�صاف اإىل درجِة البالغة فالإعجاز؛ فالت�صبيه 

ل يغيب يف ال�صتعارة القراآنّية غيابًا تاّمًا اإىل درجٍة مغرقٍة تعل من اكت�صاف العالقِة اأمراً 

يكون  العك�ص،  اأو  به(  )امل�صّبه  وامل�صتعار  )امل�صّبه(  له  امل�صتعار  بني  والتنا�صب  م�صتحياًل، 

يف منتهاه، وكذا القرينة، هذا كّله ف�صاًل عن اختيار الكلمة امل�صتعارة وما يجُلمح فيها من 

نفا�صة  ذلك  اإىل  اأ�صف  ثّم  ميدانًا،  اأمدَّ  وتعلها  القراآنّية  ال�صتعاريّة  ورة  ال�صّ ترثي  ظالل 

ورة الذي يزيد اكت�صافه على الإثارة اإثارًة، كذا وتنا�صبها مع املقام  املعنى امل�صتكّن يف ال�صّ

وال�ّصياق.

ِر�َص  عجُ الذي  لهذا  وبيانًا  يكون ختام م�صك  اأن  القراآنّية  الأمثلة  بع�ص  الّنظر يف  ولعّل 

كّله:

هنا  وال�صتعارة   ،)((
{ } وتعاىل:  تبارك  احلّق  يقول 

به  املاأمور  تبليغ  ّبه  �صجُ اإذ  احلدث؛  عن  ماّدته  مدلول  جهة  من  )ا�صدع(  فعل  يف  ا�صتعارٌة 

عي  َي الّت�صبيه وادُّ دع يف الّزجاج اأو نحوه، بجامع التاأثري البالغ يف احلالني، ثّم تجُنجُو�صِ بال�صّ

للم�صّبه  )ا�صدع(  به  امل�صّبه  الّدال على  الّلفظ  فا�صتعري  امل�صّبه،  به يف جن�ص  امل�صّبه  دخول 

يح بلفظ امل�صّبه به، وتبعّية:  )بّلغ( على �صبيل ال�صتعارة الت�رضيحّية التبعّية )ت�رضيحّية: للت�رضّ

جلريانها يف الفعل تبعًا جلريانها يف امل�صدر(.

وامتداد ظّلها؛  امل�صتعارة  الكلمة  دّقة  الكرمية:  ال�صتعاريّة  ورة  ال�صّ وامللحوظ يف هذه 

وهو ما لفت انتباه الّرّمايّن فقال: )حقيقته: فبّلغ ما تجُوؤَمر به، وال�صتعارة اأبلغ من احلقيقة، 

))( احلجر: 94.
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دع بالأمر ل بّد له من تاأثري كتاأثري �صدع الزجاجة، والتبليغ قد ي�صعب حتى ل  لأّن ال�صّ

يكون له تاأثري، في�صري بنزلة ما مل يقع، واملعنى الذي يجمعهما الإي�صال، اإّل اأّن الإي�صال 

.
)((

جاجة اأبلغ( الذي له تاأثري ك�صدع الزُّ

اإذ الإ�صارة يف الآية  امل�صتعارة وما حتمله من ظالل؛  الكلمة  اإىل  الّنظر  ي�صّدد  والّرّمايّن 

اإذ  املوؤمنة؛  َبْلَه  اجلاحدة  الّنفو�ص  يف  ودعوته  وتعاىل  تبارك  احلّق  كلمات  اأثر  اإىل  الكرمية 

مها؛ بل   جب الأفئدة لت�صل اإىل ال�ّصويداء منها، فال تك�رضها ول حَتْطجُ ت�صّق هذه الكلمات حجُ

ت�صدعها �صدعًا؛ اأي توؤّثر فيها تاأثرياً يهّز فيها الفطرة الغافية، ويوقظ الوجدان النائم، مع 

الإبقاء عليها؛ رجاَء انقيادها، اأو اإقامة احلّجة عليها يف حال ترك النقياد، ول يخفى ما يف 

املفردة من ح�ّصّية تبقي على اأوا�رض الألفة بني الّن�ص واملتلّقي متينًة.

وكذا يجُالحظ ال�ّصياق احلايّل لهذه ال�صتعارة؛ اإذ اإّنها نزلت يف ال�ّصنة اخلام�صة للهجرة، 

، فجاءت الآية الكرمية بلفوظها ال�صتعارّي 
)((

  م�صتخفيًا يف دار الأرقم
ّ
وقد كان النبي

الذي  احلّق  اإظهار   يف 
ّ
امل�صي على  ولأ�صحابه  له  وحّثًا  واأ�صحابه،     

ّ
الّنبي لفوؤاد  تثبيتًا 

الّدال  تلك  فيها  يلحظ  اإذ  اأي�صًا؛  اأثره  له  الكلمة  ولعّل جر�ص  الكافرين،  قلوب  �صي�صدع 

اأطلق  املجهورة يف و�صطها، ثّم هذا اخلتام بالعني التي قال فيها ابن منظور: )والعني من 

ما  باب  بديع من  ت�صويٌر  اجلر�ص  لعل ذلك   
)((

�صماعًا( واألّذها  ِعها جر�صًا  واأَْن�صَ احلروف، 

، حلركة الفعل امل�صتعار وما فيه من اجلهر 
)4(

�صّماه ابن جّني: )اإم�صا�ص الألفاظ اأ�صباه املعاين(

والن�صاعة، وكاأّن �صيئًا عظيمًا كان حمبو�صًا فاأجُذن له باخلروج من حب�صه فجاأًة.

} قائل:  من  عّز  قوله  الباب  هذا  اأمثلة  ومن 

.
)5(

{

))( ثالث ر�صائل: 80، وينظر تعليق ابن اأبي الإ�صبع يف بديع القراآن، )حت: �رضف(: )).

))( ينظر جامع البيان، الطربي )ط: ال�سالم(: 6/))49.

))( ل�صان العرب: 0)/5.

)4( ينظر: اخل�صائ�ص، ابن جّني: )/54) فما بعدها.

)5( احلديد: 9.
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ّبه  لمات(؛ اإذ �صجُ ففي الآية الكرمية ا�صتعارتان ت�رضيحيَّتان: اأولهما يف قوله تعاىل: )الظُّ

ّح بلفظ امل�صّبه به، واجلامع: )فقدان الهتداء يف كلٍّ  ِذَف امل�صّبه و�رضجُ لمة، ثّم حجُ الكفر بالظُّ

منهما(، والثانية يف )الّنور( اإذ �صّبه الإميان بالنور، بجامع )الهتداء ومتيُّز الأ�صياء يف كّل(، 

.
ّ
ول يخفى اأن ال�صتعارتني من باب ا�صتعارة املح�صو�ص للمعقول، واجلامع عقلي

ملفوظيهما  بني  لجُ  احلا�صِ والقرتان  املقابلة  ال�صتعارتني  هاتني  يف  الّنظر  يلفت  ومما 

الإقبال  ما يف ذلك من احلث على  لعّل  وباإزائه،  النور  مقابلة  فالّظلمات يف  ومعنييهما، 

على احلق والتخّلي عن ال�صالل ما ينّبه فطرة الإن�صان الذي يحّب الّنور- بطبيعته- وينفر 

بالظالم واملجهول.

كما اأّن لطيفًة اأخرى تبدو يف املفردة امل�صتعارة يف هاتني ال�صورتني، وما لها من ظالٍل 

تكمن وراء اإفراد الّنور وجمع الّظلمات؛ فالباطل طرائقه متعّددة و�صعابجُه متفّرقة، ولي�َص 

احلّق كذلك، فهو مهما تعّددت مظاهره هويٌّة واحدة وا�صحٌة و�صوح طريق احلّق، وتدر 

الل ياأتي  الإ�صارة اإىل اأن هذا اأمٌر مّطرد يف التنزيل احلكيم، فحيث كان احلديث عن ال�صّ

جمعًا، وحيث كان احلديث عن الهداية وطريق احلّق ياأتي مفرداً، وهو من لطائف التنزيل، 

واأمثلة ذلك كثرية، منها قول احلّق تبارك وتعاىل: {

وقوله   
)((

{ } تعاىل:  وقوله   ،
)((

{

.
)((

{ تعاىل: {

ومن الأمثلة قوله تعاىل: {

ِذف  ، وال�صتعارة يف قوله تعاىل )بني يديه(؛ اإذ �صّبه القراآن الكرمي باإن�صاٍن، ثّم حجُ
)4(

{

واجلامع:  )اليدين(،  كلمة  وهي  به؛  امل�صّبه  لوازم  من  �صيء  على  واأبقَي  به  وامل�صّبه  امل�صّبه 

))( البقرة: )5).

))( الرعد: 6).

))( فاطر: 9)-)).

)4( املائدة: 48.
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)�صبق الكتب ال�صماويّة على القراآن يف الزمانية(؛ اإذ ما بني يدي ال�صيء �صابق عنه ومتقّدم 

لح عليه بال�صتعارة املكنّية، واملكنّية لها مزّيٌة يف  عليه، ويلحظ اأن ال�صتعارة هنا مما ا�صطجُ

اإدراكها، هي نتيجة للتخّييل وما يطلبه من قدرة عاليٍة على الت�صّور حتى ي�صتطاع اإيقاع 

ال�ّصبه، مما يزيد املوقف الت�صايّل غمو�صًا واإثارًة، وقد مّر الكالم على مثل هذا يف مباحث 

هذه العجالة. ومما هو جدير يف هذه ال�صتعارة بالتنويه الّظالل املوحية للكلمة امل�صتعارة، 

القراآن  �رضيعة  على  املتقّدمة  ال�رضائع  ن�صخ  من  اإليه  ي�صري  وما  الحتواء،  معنى  من  فيها  با 

الكرمي، كما يحمل بني طّياته ما ي�صفيه الحتواء بني اليدين من م�صاعر القرب والإعزاز 

واملحّبة والّنظر والتاأّمل.

ور ال�صتعاريّة القراآنّية ترّبكًا وفر�صًة للمتاأّمل؛ يقول احلّق تبارك  ويبقى اإيراد بع�ص ال�صّ

وتعاىل:

.
)((

{ } l

ا�صتعري ال�رّضاءجُ )لالختيار( بجامع ال�صتحباب وال�صتبدال يف كّل على �صبيل الت�رضيحّية 

حة. املر�صَّ

} l

.
)((

{

ا�صتعري احلبل للعهد، ثم حذف امل�صتعار وامل�صتعار منه ورمز اإليه ب�صيٍء من لوازمه وهو 

)النق�ص( على املكنّية.

} l

.
)((

{

))( البقرة: 6).

))( البقرة: )).

))( اآل عمران: ))).

Tamkeen.indb   338 12/9/09   1:30 PM



((9

ا�صتعريت القّبة للّذّلة وامل�صكنة بجامع الإحاطة ورمز اإليها على �صبيل املكنّية.

.
)((

{ }  l

ا�صتعري امل�صجع للم�رضع بجامع الّرقاد واملالزمة يف كّل، على �صبيل الت�رضيحّية.

.
)((

{ } l

ا�صتعري الطائر لالإن�صان، ورمز اإليه ب�صيء من لوازمه على �صبيل املكنّية.

.
)((

{ } l

ّبهت اجلذوع بالّظرف احلقيقي بجامع التمّكن، ف�رضى هذا الت�صبيه اإىل ت�صبيه تلبُّ�ص  �صجُ

رف باملظروف، ثم ا�صتعري الّلفظ الّدال على امل�صّبه به للم�صّبه  اجلذوع بامل�صلوبني بتلبُّ�ص الظَّ

.
)4(

{ على �صبيل الت�رضيحّية، ومثلها قوله تعاىل: {

))( اآل عمران: 54).

))( الإ�رضاء: 4).

))( طه: )).

)4( �صباأ: 4).
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�لمبحث �لّر�بع

�لكنايـة

�لمطلب �لأول: �لمفهوم:

لعّل مزّية الكناية الفارقة بينها وبني الّت�صبيه وال�صتعارة- على وفق الروؤية التي قارب يف 

�صوئها البحث هذه الفنون- اأّنها تكاد تخل�ص يف �صكلها املجّرد »لال�صتدلل«، ويكاد 

»القيا�ص« يغيب فيها غيابًا تاّمًا.

من  معنى  اإثبات  املتكّلم  يريد  )اأن  اجلرجايّن:  القاهر  عبد  الإمام  يعّرفها  كما  والكناية 

املعاين فال يذكره يف الّلفظ املو�صوع له يف الّلغة، ولكن يجيء اإىل معنى هو تاليه وِرْدفجُه يف 

.
)((

الوجود، فيومئ به اإليه، ويجعله دلياًل عليه(

: )ترك الت�رضيح بذكر ال�صيء اإىل ذكر ما يالزمه، لينتقل من املذكور 
ّ
وهي عند ال�ّصكاكي

واإرادة  الاّلزم  )ذكر  التلخي�ص:  لكالم  �صارحًا  ال�ّصعد  ذكر  ما  على  ؛ وهي 
)((

املرتوك( اإىل 

.
)((

امللزوم، مع جواز اإرادة الاّلزم(

يجُفهم من تعريفاتها منطوية على جمموعة من امل�صائل يقارب البحث  فالكناية على ما 

منها ما هو اأََم�صُّ باملقام:

فاأّول ما يظهر اأّن الكناية �صكٌل من اأ�صكال العدول اأو )النحراف( الّدليّل بالألفاظ عن 

معناها الظاهرّي الأ�صويّل الذي توؤّديه، اإىل املعنى امل�صتكّن وراء هذا املعنى؛ وهذا املعنى 

امل�صتكّن هو الذي ميّثل الغر�ص املق�صود.

))( دلئل الإعجاز: 66.

))( مفتاح العلوم: ))5.

الكناية مّرت من جهة �صبط املفردة ال�صطالحّية براحل  اأن  التلخي�ص: 66)، ومما يجدر ذكره  ))( املطّول )40، وينظر 

حتى ا�صتقرت على هذا الّلفظ وهذا املدلول املذكور، ينظر: الكناية يف البالغة العربّية، د. ب�صري كحيل: )) فما بعدها.
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لغويّة  عالقة  باإزاء  يكون  فاملتلّقي   ،
ّ
البالغي بال�صتدلل  الكناية  عالقة  يظهر  ما  وثاين 

امللفوظ  هذا  فاإّن  الّرماد«،  »كثري  يقال  فعندما  معنى،  من خالل  معنى  على  فيها  يجُ�صتدّل 

يعطي ت�صّوراً ذهنّيًا حلطب كثري يجُْحَرق وي�صتحيل اإىل رماد نتيجة هذا احلرق، وهذا يوؤّدي 

اإىل ت�صّور اآخر اأو معنى اآخر ي�صتدل عليه من هذا احلرق، والّرماد املتوّلد عنه وهو »الكرم« 

من خالل الّتالزم بني كرثة الإحراق وكرثة الّرماد، وبني ورود ال�صيفان على هذا الّرجل؛ 

رف دلياًل على املعنى املراد، ول ريب  اأي اإّن املتكّلم ا�صتعمل املت�صّور الذهني املعهود بالعجُ

يف اأن القول: )�صعيٌد كثري الّرماد( اأو )خالٌد طويل الّنجاد( هو متامًا كالقول: )اإن �صعيداً 

كرمٌي،  واإّن خالداً طويٌل، والدليل على كرم �صعيد وطول خالد اأّن لزم الكرم هو الّرماد، 

ولزم الطول هو طول ما يجُعّلق به ال�صيف، وهما متوافران عند كليهما بالرتتيب(، بيد اأّن 

هذه العبارة الأخرية تفتقد التاأثري، خلروجها خمرج اخلرب الربهايّن الذي ل يعوز املتلّقي اإىل 

اأدنى نظر وتاأّمل.

اأّن  على  البالغيني  واأكرث  وبينه،  بينها  والفارق  باملجاز،  الكناية  فعالقة  الثالث:  واأّما 

 
ّ
الكناية غري املجاز؛ لأن املجاز يقت�صي �رضورة التاأّول، و�رضف اللفظ عن معناه الو�صعي

ة، ومن هنا كان  اإّل يف بع�ص �صورها اخلا�صّ �رضفًا لزمًا، بينما ل يكون هذا يف الكناية 

احلقيقة  اإرادة  تنايف  ل  الكناية  )اأّن  تبعه  ومن  ال�ّصكاكي  عند  والكناية  املجاز  بني  الفرق 

بلفظها، فال ميتنع يف قولك: »فالن طويل النجاد« اأن تريد طول جناده، من غري ارتكاب 

تاأّول مع اإرادة طول قامته..، واملجاز ينايف ذلك فال ي�صّح يف نحو »رعينا الغيث« اأن تريد 

.)((
معنى الغيث، ويف نحو قولك: »يف احلمام اأ�صد« اأن تريد معنى الأ�صد من غري تاأويل(

اإدراك  كيفّية  عن  الت�صاوؤل  وهو  ملوؤّداه،  واإمنا  لذاته،  مق�صوداً  لي�َص  الوجه  هذا  وِذْكرجُ 

وؤجُها  الكناية؟ اأي عن من�صاأ عالقة الّتالزم يف الكناية، اإذ اإّن �رضورة التاأّول يف املجاز َمْن�صَ

التاأّول لكت�صاف  اإىل �رضب من  باملتلّقي  الأ�صلي، وتف�صي  املعنى  اإرادة  التي متنع  القرينة 

))( مفتاح العلوم: ))5، وينظر املطّول: )40.
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اإىل  الّدافع  ، فما هو 
)((

الكناية البالغيون غيابها يف  التي لحظ  القرينة  تلك  املراد،  املعنى 

اأ »الّتالزم« الذي �صّوغ للمبدع  النتقال من املعنى الظاهر اإىل املعنى املختفي؟ اأي ما َمْن�صَ

وللمتلّقي اإن�صاء هذه العالقة والتعبري من طريقها، ثم فهمها؟

لعّل الإمام اجلرجايّن كان من الذين لفت نظرهم هذا الت�صاوؤل فاأجاب عنه من خالل 

طبيعة الكناية العقلّية؛ اأي ارتباطها بقولة )معنى املعنى( التي األّح عليها، ل ارتباطها بالّلفظ 

 بالّن�صبة اإىل الّن�ص 
ٌّ

مبا�رضًة، وهو ما يف�صي اإىل اأن الو�صول اإىل اإدراك الكناية اأمٌر خارجي

با هو ن�ّص جمّرد عن �صياقه، ومرتبط با يجُحيط بالّن�ص واملتلّقي من اأعراف وتقاليد، ويف 

اإثباٌت  اأّنها  اأمرها  الكناية وجدت حقيقتها وحم�صول  اإىل  هذا يقول الإمام: )واإذا نظرت 

ملعنى، اأنت تعرف ذلك املعنى من طريق املعقول دون طريق الّلفظ، األ ترى اأّنك ملا نظرت 

اإىل قولهم: »هو كثري رماد القدر«، وعرفت منه اأّنهم اأرادوا اأّنه كثري القرى وال�صيافة، مل 

تعرف ذلك من الّلفظ، ولكن عرفته باأن رجعت اإىل نف�صك فقلت: اإّنه كالم قد جاء عنهم 

الّرماد  يدّلوا بكرثة  اأن  اأرادوا  اأّنهم  اإّل  فلي�ص  الّرماد،  للمدح بكرثة  معنى  املدح، ول  يف 

على اأّنه تن�صب له القدور الكثرية، ويطبخ فيها للقرى وال�صيافة، وذلك لأنه اإذا كرث الطبخ 

يف القدور كرثجُ اإحراق احلطب حتتها، واإذا كرث اإحراق احلطب كرث الّرماد ل حمالة وهكذا 

.)((
ال�ّصبيل يف كّل ما كان »كناية«(

اأي اإّن الّتالزم الذي يقوم مقام »القرينة« على نحٍو اأ�صيق، وي�صري اإىل النتقال من املعنى 

الأّول اإىل املعنى الثاين وي�صّوغه، ميليه العرف واملقام واملعرفة. ول ريب يف اأن اجلهل بهذا 

الذي  الّلب�ص  والوقوع يف  الكناية  الغفلة عن  اإىل  باملتلّقي �رضورًة  �صيوؤّدي  واملقام  العرف 

�صيوؤّثر من ثّم يف عملّية التوا�صل والتاأثري.

ولّلوازم اأثر اأبعدجُ خطراً من حم�ص الإ�صارة اإىل املعنى الثاين؛ اإذ رّبا منعت اللَّوازم لقّوتها 

))( ينظر الها�صمي )9).

))( دلئل الإعجاز: ))4.
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منعًا  الأول  املعنى  اإرادة  ا�صتحالة  ال�رّضع،  جهة  من  اأو  العقل،  بق�صّية  وارتباطها  ومتّكنها 

معناها  جملة  اإىل  )تعمد  باأن  الزخم�رضّي  اإليه  اأ�صار  الذي  وهو  الأحوال،  بع�ص  يف  لزمًا 

فتعترب  املجاز  اأو  باحلقيقة  مفرداتها  اعتبار  فتاأخذ اخلال�صة من غري  الظاهر،  على خالف 

عن  كنايٌة  اإّنه   
)((

{ } نحو  يف  تقول  كما  املق�صود،  عن  بها 

قوله:  وكذا  عنه،  كنايًة  عل  فججُ امللك،  مع  اإّل  يكون  ل  ال�رّضير  على  ال�صتواء  فاإّن  امللك، 

عظمته  عن  كنايًة   ،
)((

{ }

؛ ولعّل من هذا الباب 
)((

وجالله من غري ذهاٍب بالقب�ص واليمني اإىل جهتني: حقيقة وجماز(

 اإذ 
)4(

{ اأي�صًا قوله عّز من قائل: {

  لأ�صحابه 
ّ
اإّن احلديث الذي ورد مينع اإرادة املعنى الأ�صلي، ولعّل من كمال تربية النبي

»اإّنك رجل  له:  فقال  الكناية  بها من طريق  بالغباوة و�صفه  الرجل  ملا و�صف  اأّنه  ولأّمته 

.
)5(

عري�ص الِو�َصاد«

�لمطلب �لثاني: �أثر �أ�سلوب �لكناية في �لتّمكين:

احلّق اأّن البالغيني العرب مل تختلف نظرتهم اإىل الكناية وقيمتها الفنّية واأثرها يف تلّقي 

فكانت  وال�صتدلل،  القيا�ص  تعتمد  التي  القول  فنون  �صائر  اإىل  نظرتهم  عن  كثرياً  الن�ص 

نظرتهم اإىل اأثر الكناية من جهة اإ�صهامها يف البيان بتقريبها البعيد وال�صتدلل على املعنى 

الثاين ا�صتدلًل ح�ّصيًا، ومن جهة اإ�صهامها يف فنّية الن�ّص بقدرتها على ا�صتثارة املتلّقي من 

خالل اإ�صهامها يف اإيجاز التعبري اأوًل، والّظالل املوحية التي تكتنفها، ولطافة املبتغى الذي 

))( طه: 5.

مر: )6. ))( الزجُ

))( ن�ّص على هذا ال�صيوطي يف املعرتك )/8))، 9))، وقال اإّنه نوع من الكناية غريب ا�صتنبطه الزخم�رضي، وكالمه هذا اإيجاز 

لكالم الزخم�رضي يف املو�صعني الّلذين ف�رّض فيهما الآيتني املذكورتني يف املقبو�ص.

)4( البقرة: )8).

)5( ويروى: »اإّنك لعري�ص القفا«، وهو يف البخاري: كتاب الّتف�صري، باب تف�صري �صورة البقرة، رقم: )4)4، )/))5).
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ينجم عنه خالبٌة وده�صة ثانيًا.

ورة الكناية كما راأى الإمام اجلرجايّن تندرج حتت اأجنا�ص الكالم التي توؤّكد املعنى  َف�صجُ

ولكنها يف  اإليها،  بخربه  املتكّلم  يق�صد  التي  املعاين  اأنف�ص  اإىل  ترجع  )ل  فهي  تغرّيه،  ول 

، اأي اإّن حجم الدللة ل يتغرّي بني الت�رضيح والّتلميح، بيد 
)((

طريق اإثباته لها وتقريره اإيّاها(

اأن ثبوت املعنى يتغرّي بني الت�رشيح والتلميح، وارتباط املعنى الأّول باملعنى الثاين اإذ اإن كرثة 

الو�سف بو�سف  ارتباط هذا  املتلّقي منها  تعدَّ �سفة مدح ما مل يدرك  اأن  الّرماد ل ميكن 

الكرم، وكذا طول النجاد ل يعني �صيئًا اإل اإذا ارتبط بالطول والقّوة والهامة الفارعة.

ملا كانت الكناية اأ�صلوبًا من اأ�صاليب النزياح الدليّل، وكان اإ�صهام النزياح من خالل 

ها التكرار وكرثة الرتداد،  ما يحمله من اإدها�ص وخالبة رهنًا بجّدته التي ل يغرّيها اأو يجُْخِلقجُ

املعنى ومتّيزها من  ًة يف متكني  القراآنّية خا�صّ الكناية  اإ�صهام  الأذكر من وجوه  الوجه  كان 

غريها من كنايات الأدباء وال�ّصعراء مرتبطًا باحتفاظها بهذا العن�رض احتفاظًا معجزاً، وفّن 

الكناية القراآنّية من هذا الوجه ما هو اإّل امتداد لالنزياح القراآيّن عاّمًة من وجهة ما قّرره 

البحث يف موطن �صالف؛ اأّنه غري قابٍل للّنفي.

و�رضح ذلك اأّن ما يكتنف الكناية من غمو�ص واأدبّيٍة يوّجه متلّقيها اإىل اإدراكها والتاأّثر 

التي تعل  العرفّية واملعرفّية  املعنويّة  اأي بالإ�صارة  بـ»الّلوازم«؛  بها مرتبط على نحٍو وثيق 

املتلّقي يدرك اأّن ثّمة معنى ثانيًا هو املراد من وراء املعنى الأّول املتبادر، يف مرحلة اأوىل، 

وتعله يحّدد هذا املعنى الثاين ويجُِلمُّ بظالله وحدوده يف املرحلة الثانية، لي�صل اإىل الغر�ص 

املق�صود من �صوق الكناية مدحًا اأو ذّمًا اأو تهذيبًا اأو غري ذلك يف املرحلة الثالثة، فالّلوازم 

هي الأ�صا�ص الذي ي�صّوغ للمتلّقي النتقال، وبقدر ما يف هذا النتقال من دّقة، ولطافة 

مبتغى، ونفا�صٍة فيما يومئ اإليه يكون الإدها�ص وتكون اخلالبة؛ اأي يكون التمكني.

ْرفجُ واملقام هما امل�صوؤولن يف الّدرجة الأوىل عن تبيني تلك الّلوازم، كاَن  وملّا كان العجُ

))( دلئل الإعجاز: )).
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لهذه الأعراف واملقامات اأثٌر بنّيٌ يف القيمة الفنّية للكناية، من جهة ن�صبّية هذه الأعراف 

يف دللتها، وتغرّيها بح�صب الأزمنة والأمكنة.

ولعّل هذا الذي ذكر هو الذي وقف وراء عّد اأبي هالل كناية ابن طباطبا يف قوله:

ِرقَّ��تُ��ه امل���اَء  يحكي  ��ِم  اجِل�����سْ ��ُم  ــوًة يَــْحــِكــي �أبـــا �أَْو�ــــصُِم��نَ��عَّ ــ�ــسْ ــه َق ــبُ ــْل وَق

من بعيد الكنايات؛ اإذ يعّلق اأبو هاَلل:

، ومما هو وا�صح اأّن كناية ابن 
)((

)اأي قلبه حجر؛ اأراد والد اأو�ص بن حجر، فاأبعد الّتناول(

طباطبا كانت من الكنايات املخفقِة؛ ذلك اأّن قرينة احلال التي ينبغي لها اأن تبنّي »الّلزوم« 

بني »اأبا اأو�ص« و»احلجر« الذي اأريد به الق�صوة يف قْلِبه، ومعرفة هذا املعنى الثاين املراد 

ت�صلتزم معرفة باأبيه لأو�ص )حجر(، ومن ذا الذي يعرف اأو�ص بن حجر؟ اللهم اإّل اأن يكون 

دار�صًا عاملًا ب�صعراء متيم يف اجلاهلّية، ومن هنا كانت الكناية ثقيلة مْلِب�صة تف�صي اإىل غربٍة 

بني الّن�ص ومتلّقيه.

كانت  التي  الكنايات  بع�ص  ًة  خا�صّ  
ّ
الجتماعي بالعرف  وارتباطه  القبيل،  هذا  ومن 

حى« كنايًة عن املراأة املرتفة، ومما  تجُطلق ويراد بها �صفات مدٍح من مثل قولهم »نوؤوم ال�صّ

يجُلحظ اأّن الّلزوم هنا كاَن مرتبطًا باملراأة اجلاهلّية، اأو يف الع�صور املتقّدمة؛ اإذ كانت تعني 

اأّنها خمدومة ل حتتاج اإىل ال�صتيقاظ باكراً للقيام ب�صوؤون املنزل والّزوج وغريها، والكناية 

اآخر مثل جمتمعنا وزماننا الآن على نحٍو  اأو زمان  اآخر،  تجُفهم يف جمتمع  اأن  نف�صها ميكن 

اأجُنيط بها من واجبات،  مغاير؛ اإذ يكون فهم املتلّقي متوّجهًا اإىل امراأٍة ك�صوٍل اأهملت ما 

راِد املتكّلم وفهم املتلّقي، ومما ل ريب فيه اأن هذا ينعك�ص �صلبًا على  وهنا يقع الت�صادم بني مجُ

املعنى  اإرادة  باإمكان  الكناية  اإىل حّد  البالغيني  الذي دفع  الّتوا�صل، ولعّل هذا هو  عملّية 

الأّول دفعًا ِلَلب�ٍص قد يح�صل يف مثل هذا.

))( ال�صناعتني: 0)).
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ولعّل من هذا القبيل اأي�صًا، وارتباطه هذه املّرة ببناء الكناية وبنفا�صة ما يومئ اإليه املعنى 

 املراد؛ اأي ما ي�صّمى 
ّ
املنتقل اإليه؛ اأن من اأجلى مظاهر علّو الكناية اأن يكون املعنى الكّلي

بالغر�ص املق�صود من ورائها جملًة، متنا�صبًا مع اجلهد الذي يبذله املتلّقي يف اكتناهها؛ اإذ 

ل متعة؛ بل ل معنى ل�صعود جبل َوعٍر لإحراز حجرة ل تنفع، ولكنه �صيكون بال �صك 

املعنى  ولهذا  ثمينة،  ياقوتًة  اأو  دة  زمرُّ احلجرة  تلك  تكون  عندما  ذلك  من  العك�ص  على 

ثّم  الكناية«،  بـ»�صنيع  الع�صكرّي  و�صفها  للمتنّبي،  بيٍت  يف  وردت  كنايٍة  ا�صتقباح  كان 

بهذا  عنه  يجُعرّبجُ  عفاٍف  من  اأح�صن  الفجور  يقول:  ال�صيوخ  بع�ص  )و�صمعت  قائاًل:  عّقب 

.
)((

الّلفظ(

ولعل تاأّمل طرف من الكنايات التي وردت يف الّذكر احلكيم تعاىل قائله يف �صوء ما 

، فمن جهة الّلوازم كانت لوازم 
ّ
�صلف يبدي اأّنها كانت يف الّذروة من بالغة الفّن الكنائي

الذكر احلكيم وا�صحة ثابتة؛ ل تتغرّي بتغرّي الأعراف الّلغويّة اأو التقاليد الجتماعّية، وهي 

يف الوقت نف�صه دقيقة لطيفة، واأما من جهة البناء فاإّن اأكرث لطائف الكنايات القراآنّية خمتزنة 

يف هذا اجلانب من جهة ثراء املفردة اأو الرتكيب الكنائيني، واإيحاءاتها الّدالة، هذا ف�صاًل عن 

التمّكن يف الفروق اللغوّية الدقيقة؛ اإذ تختار املفردة املالئمة والرتكيب املالئم املّت�صق مع 

ظالل املعنى، واأما من جهة املعنى ونفا�صته فاإّن �صمّو امل�صمونات القراآنّية اأمٌر ل يحتاج اإىل 

ف�صل تاأكيد للجاحد املعاند بلَه املوؤمن، ويوّد البحث هنا التعليق من خالل كالم املف�رضين 

والدار�صني على جانب معنويٍّ واحٍد كان له ق�صب ال�ّصبق يف الكنايات القراآنّية هو اجلانب 

، ولعّل ل�صوق الكناية بهذا الغر�ص غالبًا قد جعلها عند ابن اأبي الإ�صبع خال�صًة 
ّ
التهذيبـي

 ،)((
ن، وعن الفاح�ص بالّطاهر( له؛ اإذ حّدها بـ)اأن يعرّب املتكّلم عن املعنى القبيح بالّلفظ احَل�صَ

 يف ذاته يف الّن�ص احلكيم يّت�صــق مــع غاياتـــه 
ّ
ومهمـــا يكن فاإّن ا�صتعمال الَفنُّ الكنائي

الب�رضيّة، واإبعادها عــن  النهو�ص بالّنف�ص  ال�ّصوّية، ويف  ال�ّصامية ومطلبه الأ�صنى يف احلياة 

))( ال�صناعتني: 0))، وينظر البيت هناك.

))( حترير التحبري )حت: �رضف(: )4).
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التــي  الكثــرية  الإمياءات   
ّ
التهذيبي اجلانب  يف  النتباه  يلفت  مـــا  اأّول  ولعّل  البتذال، 

تنّبــه  فقـــد  واملراأة،  الرجــل  بني  احل�ّصّية  العالقة  اإىل  م�صــريًة  الكرمي  الّن�ص  فــي  وردت 

الزخم�رضيُّ على كنايِة »امل�ّص« يف قوله تعاىل- مثاًل- حكايًة عــن العــذراء الّطاهــرة عليهــا 

 فقال معّلقًا: )جعَل 
)((

{ ال�ّصــالم يف الآية: {

 ،
)((

{ امل�ّص عبـــارًة عن الّنكاح احلالل، لأّنه كنايٌة عنه، كقوله تعاىل: {

، والّزنى لي�ص كذلك، واإمنا يقال فيه: فجر بها، وَخبجَُث بها، وما 
)((

{ و{

.
)4(

اأ�صبه ذلك، ولي�ص ِبَقِمٍن اأن تراعى فيه الكنايات والآداب(

َ فيها كنايًة عن العالقة املعروفة يف غري مو�صع يف  ربِّ التي عجُ ويلحظ من كلمة »امل�ّص« 

الكلمة  دّقة  عن  ف�صاًل  هذا  املعنى،  و�صمّو  الالزمة،  وو�صوح  املاأتى  قرب  احلكيم  الذكر 

طهارة  على  ال�ّصديد  بالتاأكيد  توحي  ال�ّصالفة  الكرمية  الآية  يف  هي  اإذ  وظاللها،  املختارة 

ال�ّصيدة مرمي عليها ال�ّصالم وعّفتها رّداً على البهتان الذي رماها به يهود لعنهم اهلل، فهي مل 

يلحقها يف �صوء الّنكاح امل�رضوع ولو اأقّل العالقة »امل�ّص«، فما بال املتلّقي بغري امل�رضوع، 

ومما يجُلحظ اأن الكناية القراآنّية هنا اأريد بها املعنيان، اإذ اإن جمال املعنى امل�صترت م�صتمٌد من 

ارتباطه باملعنى الظاهر.

، وهو ذلك التعميم الذي عّممه 
)5(

ثّمة نظٌر يف كالم الزخم�رضّي نّبه عليه بع�ص الّدار�صني

الزخم�رضّي باأّن الكناية ل تكون اإّل يف احلالل، وهو ما يقود اإىل كناية ثانية يف الّن�ص الكرمي 

الكرمي  الّن�ص  كّنى  فقد   .
)6(

{ } تعاىل:  قوله  هي 

عن فعل القبيح بـ)همت( و)هّم(، للزوم النّية والق�صد للفعل القبيح، وهي ك�صابقتها يف 

))( مرمي: 0).

))( الأحزاب: 49.

))( الن�صاء: )4.

)4( الك�صاف: )/9.

)5( ينظر: جماليات املفردة القراآنّية، د. يا�صوف: 56).

)6( يو�صف: 4).
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وجازة التعبري وو�صوح العالقة و�صمّو املعنى، ومما يلفت النظر فيها �صمة الختزان يف لفظ 

�صمة  واإىل  احلادثة،  تف�صيالت  كّل  اإىل  يومئان  و»هّم«  »هّمت«،  الفعلني  اإن  اإذ  الكناية، 

التهذيب والأدب الرّباين؛ اإذ اكتجُفي بالهّمة والق�صد؛ حتى ل تكون اأدنى ا�صتثارة لأّي نوٍع 

من اأنواع النوازع املري�صة، كما يلحظ تكرار الفعل م�صنداً اإليها مّرة، واإليه- عليه ال�صالة 

الذكر احلكيم، لول خطورة املوقف وطلبجُ  ينّزه عنه  اإطناب  اأخرى، يف  وال�صالم- مّرة 

الآية  لهذه  فقال مقاربًا  انتباه �صاحب »الإر�صاد«  اأثار  ما  للّتبيني، وهو  املعنى طلبًا لزمًا 

اإليه، وق�صد املعانقة، وغري  الكرمية: )ولعّلها ت�صّدت هنالك لأفعاٍل اأخر، من ب�صط يدها 

ذلك مما ي�صطّره عليه ال�ّصالم اإىل الهروب نحو الباب..، ولقد اأ�صري اإىل تباينهما، حيث مل 

 واحٍد من التعبري؛ باأن قيل: ولقد هّما باملخالطة، وكاأّنه عليه ال�ّصالم قد �صاهد 
)((

يجُلّزا يف َقَرٍن

.
)((

الّزنى بوجب ذلك الربهان النرّي على ما هو عليه يف حّد ذاته اأقبَح ما يكون(

ومن الكنايات يف املعر�ص نف�صه التعبري عن الفعل املخ�صو�ص بـ )املبا�رضة( كما يف قوله 

 على مثل هذه الكناية قائاًل: )ومن 
ّ
، وقد عّلق الزرك�صي

)((
{ عّز من قائل: {

خول، والّنكاح،  عادة القراآن العظيم الكناية عن اجلماع بالّلم�ص واملالم�صة والّرفث، والدُّ

التكثيف  ويلحظ   ،
)4(

الب�رضتني( التقاء  من  فيه  ملا  اجلماع،  عن  باملبا�رضة  فكّنى  ونحوهّن، 

والإيجاز اإىل جانب ما ذكر يف ال�صابق يف لفظ الكناية القراآنّية هنا، اإذ اأجُِخذ جزء ي�صري من 

املعنى هو بوادر الفعل ومتعلقاته.

تعاىل:  وقوله   ،
)5(

{ } تعاىل:  قوله  هما  اآيتني  يجمع  اآخر  ومثال 

الآيتني:  هاتني  بالكناية يف  منّوهًا   
ّ
الزرك�صي يقول   ،

)6(
{ }

))( الّلز. الل�صوق، والَقَرن: احلبل يجمع به البعريان ونحوهما، واملق�صود ما جاء يف ال�صّياق بعد.

))( اإر�صاد العقل ال�صليم )املعروف بتف�صري اأبي ال�ّصعود(؛ اأبو ال�ّصعود العمادي: 66/4).

))( البقرة: )8).

)4( الربهان: )/))، وينظر: الإتقان: )/)0).

)5( الأنبياء: )9.

)6( املوؤمنون: 5.
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؛ واإمنا هو من لطيف الكنايات واأح�صنها، وهي كنايٌة 
ّ
)اأخطاأ من توّهم هنا الفرج احلقيقي

اأربعة:  عن فرج القمي�ص، اأي مل يعلق ثوبها ريبٌة فهي طاهرة الأثواب، وفروج القمي�ص 

 ،
)((

ّمان، والأعلى والأ�صفل، ولي�ص املراد هذا، فاإّن القراآن اأنزه معنى، واألطف اإ�صارة( الكجُ

ولعّل هذه لفتٌة موّفقة لالإمام الّزرك�صي اإىل الّنظر يف الأ�صل الّلغوّي، ومما هو مالحظ اأّن 

 ي�صري اإىل املعنى الأّول لهذه الكناية الكرمية؛ اإذ املعنى الثاين ل يتغري وهو العّفة 
ّ
الّزرك�صي

وال�صيانة.

ويختم البحث بباقٍة من الكنايات الكرمية، يجُْنظر فيها على �صوء ما �صلف من البحث؛ 

مع التنبيه على مالحظة خ�صو�صّية كلٍّ منها و�صياقه:

.
)((

{ } l

كناية باجللود عن الفروج.

.
)((

{ } l

كناية باخلبث عن الّزنى.

.
)4(

{ } l

 طبيعة املراأة يف اجلّنة واأّنها ل يعرتيها ما يعرتي الّن�صاء يف الدنيا 
ّ
كناية بالّطهارة عن رقي

من حي�ص ونفا�ص وغري ذلك.

.
)5(

{ } l

ثالث كنايات عن معنى واحد يف )راودته( و)يفعل( و)ما اآمره(.

))( الربهان )/8)).

))( ف�صلت: )).

))( النور: 6).

)4( البقرة: 5).

)5( يو�صف: )).
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} l

.
)((

{

كناية بـ)تغ�ّصاها( عن العالقة املخ�صو�صة.

.
)((

{ } l

كناية عن ن�صاء اأهل اجلّنة.

كنايات قراآنية يف مو�صوعات اأخرى:

.
)((

{ } l

كناية عن التكرّب والإعرا�ص بـ)لووا روؤو�صهم(.

.
)4(

{ } l

كناية عن التكرّب بـ)ت�صعري اخلّد(.

.
)5(

{ } l

كنايٌة عن الندم واحل�رضة بـ)ع�ّص الأ�صابع(.

} l

.
)6(

{

كنايٌة عن الذهول واحل�رضة بـ)تقليب الكّفني(.

))( الأعراف: 89).

))( الواقعة: 4).

))( املنافقون: 5.

)4( لقمان: 8).

)5( الفرقان: )).

)6( الكهف: )4.
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.
)((

{ } l

بـ  والتبذير  الإ�رضاف  عن  والثانية  العنق(؛  اإىل  اليد  بـ)غّل  ح  ال�صُّ عن  الأوىل  كنايتان: 

)الب�صط كلِّ الب�صط(.

.
)((

{ } l

كناية عّما ي�صتقبح ذكره مما يوؤول اإليه الطعام عادًة بـ )املاأكول(.

} l

.
)((

{

كناية عن احلدث بـ )اأكل الطعام(.

.
)4(

{ } l

. �رضجُ كنايٌة عن ال�ّصفينة بـ )ذات الألواح والدُّ

.
)5(

{ } l

عف واملهانة بـ)التن�صئة يف احللية( وهو عادًة يكون للنِّ�صاء. كناية عن ال�صّ

.
)6(

{ } l

كناية عن �صّدة الأمر وهول اخلطب بـ)الك�صف عن ال�ّصاق(.

وبعد فقد كان للبحث يف هذا الف�صل وقفة مع كتاب اهلل العظيم، من خالل مقاربة 

))( الإ�رضاء: 9).

))( الفيل: 5.

))( املائدة: 5).

)4( القمر: )).

)5( الزخرف: 8).

)6( القلم: )4.
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ًة، وقد حاول  ثالثة فنون بالغّية لها �صاأنها يف الفّن القويّل عاّمًة ويف الّن�ص القراآيّن خا�صّ

فلم  التطبيق؛  يف  وا�صٍع  التنظري،  يف  �صّيق  باب  من  الكرمية  الّرحاب  اإىل  الولوج  البحث 

يكن معنّيًا بت�صقيقات البالغيني الكثرية ل�رضوب تلك الفنون واأ�صكالها، واإمنا كانت عنايته 

 الذي 
ّ
من�صّبًة على القيمة الفّنّية لكّل واحد من تلك الفنون من جهة تركيبها الأ�صويّل الفني

يعتمد القيا�ص وال�صتدلل البالغيني ذلك الذي ينتظم كّل اأ�صكال تلك الفنون و�رضوبها، 

وقد حلظ البحث اأّن الوظيفة الفنّية التي ُتناط بتلك الأ�ساليب وكذا الف�سيلة والعلّو فيها، 

القيا�ص  من  ذكر  ما  على  اعتمادها  خالل  من  فيه  ينظر  عاّم  اأّولهما:  اأمرين:  على  تعتمد 

؛ وثانيهما: خا�صٌّ مرتبٌط بقاعدة »مقت�صى احلال« 
ّ
وال�صتدلل وما لذلك من اأثر اإفهامي

؛ وما لذلك من اأثٍر وجدايّن.
ّ
يف جماليها الّداخلي واخلارجي

تقف عند حّد  مل  والكناية،  ال�صتعارة  القراآيّن، وكذا  الّتمثيل  اأّن  تبنّي  قد  الّناظر  ولعّل 

الف�صائل العاّمة التي متّيز هذه الأ�صاليب، بل كان لها �صاأنها املفرد وخ�صائ�صها املّميزة التي 

يظهر فيها التنا�سب املعجز بني �رشط الإبانة و�رشط الفّن، فكانت جتمع الإقناع والتاأثري.

Tamkeen.indb   353 12/9/09   1:30 PM



(55

الف�سل الثالث

�لأ�ساليب �لمعتمدة على

تقانات �لبنية �لإ�سنادية
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تمهيد

ولعّل   ،
ّ
العربي  

ّ
البالغي الّدر�ص  يف  القلب  من  ال�ّصويداء  مكان  الإ�صناّدية  البنية  تتبّواأ 

قيام علم عظيم عند اأهل هذا الفّن؛ هو »علم املعاين« على ر�صِد ما يعرتي هذه البنية من 

اأحوال وتغيريات، واإمكاِن تعميم نتائج هذا العلم على �صائر فنون القول- كما مّر يف هذا 

البحث- ي�صهد بهذه الأهمّية �صهادًة متواترًة لعدوٍل ثقات.

ولعّل تلك الأهمّية ترتدُّ اإىل تقانات »الّنظم« وما يقوم يف الكالم الأدبي من عالقات 

هي الدليل الأظهر على ما يف الأدب من اأدبّية، واأّن التغيري اأو الّتبديل اأو النتهاك يف هذا 

ه قوانني الّلغة واأعرافها ي�صيف اإىل الأدبّية بالغًة واإعجازاً. الّنظم بح�صب ما تجُتيحجُ

ومهما يكن؛ فاإن ما انتهى اإليه البحث من كالم يف ف�صوٍل �صالفة يغني عن املقّدمات 

التي ت�رضح معنى البنية الإ�صناديّة، والعالقات ال�ّصياقّية، وخروج الكالم من دائرة »النحو 

عملّية  ويف  الن�ّص،  علّو  يف  ذلك  واأثر  الأو�صع،  الإبداعي«  »النحو  دائرة  اإىل  الأ�صويّل« 

، وتجُدِخلجُ البحث يف الق�صّية مبا�رضًة.
ّ
الّتوا�صل الأدبي

وما يبتغيه البحث يف هذا املبحث؛ التاأكيد على جوانب حمدودة من فّنني هما بح�صب 

على  ال�صاهد  �صبيل  على  و)اللتفات(  باحلذف(،  )الإيجاز  املعاين:  علم  ا�صطالحات 

للبنية  انتهاٍك  على  يقومان  املعاين-  علم  فنون  جّل  �صاأن  الفّنني-  هذين  اإّن  اإذ  غريهما؛ 

اأو  لَة )عدوٍل(  فيها حم�صّ الكالم  الإ�صناد عليها، ويكون  اأن يكون  يجُْفرَتَ�ص  التي  الأ�صولّية 

)انزياح( يعدله املبدع يف عالقات الإ�صناد؛ من �صاأنه اأن يوؤّثر يف عملّية التوا�صل، والإبانة، 

من خالل اأثره يف متلّقي اخلطاب.
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�لمبحث �لأول

�لإيجاز باحلذف

�لمطلب �لأّول- �إيجاٌز في مفهوم �لإيجاز و�لحذف:

لعّل من نافلة القول الإ�صارة اإىل اأّن »الإيجاز« يعدُّ يف امل�صطلحات الكربى يف الّدر�ص 

.
)((

؛ اإذ اإّنه كما اأ�صار اجلاحظ يف غري ما مو�صع قرين البالغة العالية يف مقامه
ّ
 العربي

ّ
البالغي

الأغرا�ص  عن  للتعبري  اأ�صكاٍل  ثالثة  عن  البالغيون  حتّدث  الإيجاز  حتديد  �صبيل  ويف 

واملعاين ل يخرج اأّي كالم عليها؛ هي:

امل�صاواة: ويق�صد بها اأن يكون الّلفظ م�صاويًا ملعناه »لأ�صل املراد« من غري زيادٍة ول 

.
)((

نق�صان

.
)((

والإطناب: ويق�صد به اأن يكون الّلفظ زائداً عن اأ�صل املراد

والإيجاز: وقد عّرفه الّرّماين- وتظاهر على هذا التعريف جّل الّدار�صني- باأنه: )تقليل 

.
)4(

الكالم من غري اإخالٍل باملعنى(

ولعّل من الوا�صح اأّن الإيجاز ل يكون كذلك اإّل اإذا توافر فيه اأمران، هما: اأن ل ينق�ص 

املعنى بارتكابه، واأن ل يختّل، واإل �صّمي »اإخالًل« مذمومًا.

:
)5(

ل بهما اإىل الإيجاز هما وقد حتّدث البالغيون عن طريقني يتو�صّ

))( ينظر البيان والتبيني: )/6)) فما بعدها، واحليوان: )/)9 فما بعدها.

))( ينظر: املف�صل، د. عاكوب: 6)).

))( ينظر: املف�صل: 6)).

)4( النكت: 0)، وينظر: ال�صناعتني، الع�صكري: 5))، والعمدة، القريواين: )/))4، و�رّض الف�صاحة، اخلفاجي: )))، )))، 

والّطراز: العلوي: )/)5 فما بعدها، والإي�صاح، القزويني: 06)، و�رضح عقود اجلمان، ال�صيوطي: 69.

)5( ينظر: امل�صادر ال�صابقة.
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؛ وي�صّمى »اإيجاز البالغة«: ويلتقي يف مفهومه مع مفهوم الإيجاز  l الإيجاز بالِق�رضَ

عاّمًة، ول يكاد كتاب من كتب البالغة يغادر قوله عّز من قائل: {

، مثاًل على هذا ال�رضب.
)((

{

يتحّقق  الذي  املبحث -: وهو  بالقول يف هذا  املق�صود  الإيجاز باحلذف:- وهو   l

باأداء املعنى مع حذف �صيء يف الرتكيب تدلُّ عليه قرينة.

اإّن يف كتب  اإذ  التف�صيل يف مظاهر الإيجاز باحلذف؛  ولي�ص من غايات هذا املطلب 

لت و�رضحت واأ�صادت با ل مزيد عليه؛ واإمنا املراد ب�صط  ْنَيًة عن ذلك؛ اإذ ف�صّ علم البالغة غجُ

القول يف اأمرين هما: عالقة »الإيجاز باحلذف« بالبنية الإ�صناّدية، والقيمة الفنّية لالإيجاز 

باحلذف واأثره يف متكني املعنى.

�لمطلب �لثاني- عالقة »�لإيجاز بالحذف« بالبنية �لإ�سناديّة:

تظهر عالقة احلذف بالبنية الإ�صناديّة يف اأّن الإيجاز الذي يف�صي اإليه احلذف ويعطيه 

اإ�صارة ابن جّني يف قوله:  اإّل يف اجلملة املرّكبة؛ واإىل ذلك كانت  �صن ل يكون  �صفة احلجُ

)والإطالةجُ والإيجاز جميعًا اإمنا هما يف كّل كالٍم مفيٍد م�صتقلٍّ بنف�صه، ولو بلغ بها الإيجاز 

غايته مل يكن له بدٌّ من اأن يعطيك متامه وفائدته، مع اأّنه ل بّد فيه من تركيب اجلملة، فاإن 

.)((
نق�صت عن ذلك مل يكن هناك ا�صتح�صان، ول ا�صتعذاب(

والقول باأّن ثّمة حذفًا يف اأّي تركيب، ل يعني ن�صبة احلذف اإىل م�صمونه؛ اإذ اإّن ذلك 

، واإمنا الّن�صبة اإىل تركيب العالقات الّلغوية التي تعرّب عن املعنى 
ّ
اإخالٌل وباب من اأبواب الِعي

تاّمًا يف حاِل احلذف وتركه.

 يجعل للجملة- با هي بنية اإ�صنادّية تعرّب عن معنى- 
ّ
بيانجُ ذلك اأّن الّنظام الّلغوّي العربي

))( البقرة: 9)).

))( اخل�صائ�ص: )/)).
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اأركاٍن ومكّمالت؛ ويف عنا�رض هذه الرّتكيبات  اأمناطًا تركيبّية لعنا�رضها التي ترتاوحجُ بني 

ما يفتقر اإىل غريه، وما ل ي�صتغني املعنى عن وجوده؛ فاإذا بدا للقارئ افتقادجُ جملٍة اأحَد 

اأركانها، اأو ما يقت�صيه املعنى، اأو يقت�صيه الرّتكيب من مكّمالت- باجلملة -، وكان املعنى 

وا�صحًا تاّمًا من دون ذكر هذه العنا�رض املفتقدة، لوجوِد دليٍل قائٍم يف البنية الإ�صناديّة اأو 

.
)((

قرينٍة تدّل عليه كان احلذفجُ متعّينًا يف هذه اجلملة

ويق�صد بالّدليل والقرينة: الوجه الذي يتعنّي به املحذوف، ويكون على وجهني:

الأّول:  اأن يقام مقام املحذوف �صيٌء يدّل عليه، كما يف قوله تعاىل: {

ودليٌل  املحذوف  للجواب  عّلٌة  كّذبت(  )فقد  فجملة   ،
)((

{

عليه، ويكون الّتقدير: )واإن يكّذبوك فا�صرب ول حتزن، فقد كّذبت ر�صٌل من 

قبلك فحالك كحالهم(.

املحذوف  على  يدّل  ما  قيام  غري  دالّة؛  قرينٍة  اإىل  احلذف  اإدراك  اأمر  يـرتك  الثاين:  اأن 

مقامـه، ويف هذه احلال عّدد البالغيون جملًة من الأدّلة التي يقّدر املحذوف يف 

 
)((

{ تعاىل { العقل والعرف عليه، كقوله  يدل  �صوئها؛ كاأن 

والتقديـر: اأكلهـا والنتفاع بها، اأو اأن يدّل العقل وحده كما يف قوله �صبحانه: 

.
)5(

؛ والتقدير: اأمره اأو عذابه اأو نحو ذلك
)4(

{ }

وبناًء على هذا الكالم فاإّن احلذف انتهاٌك وا�صٌح للّنظام الّلغوي يف �صورته الأ�صلّية يف 

 عن�رض اأو جملٍة من العنا�رض الأ�صا�صّية اأو الثانويّة، مع ترك 
ّ
البنية الإ�صنادية؛ يقوم على طي

اإ�صارٍة تومئ اإليه وتدّل عليه، وحتّدده.

))( ينظر: البيان يف روائع القراآن، د. متّام ح�صان: )/09).

))( فاطر: 4.

))( املائدة: ).

)4( الفجر: )).

ل: 6))، ))). )5( ينظر الإي�صاح: 4))، 5))، واملف�صّ
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�لمطلب �لثالث: �لقيمة �لفنيّة لالإيجاز بالحذف و�أثره في �لتمكين:

هذا  يوؤّدية  با  وثيق  نحٍو  على  مرتبطٌة  الأ�صاليب  من  اأ�صلوب  لأّي  الفنّية  القيمة  اإّن 

الأ�صلوب من وظائف لها اأثٌر يف عملّية الّتوا�صل.

وملّا كان احلذف مف�صيًا اإىل اأحد وجهني؛ اأولهما: الإيجاز، وثانيهما: الإخالل وكان 

الإخالل نوعًا من اأنواع الّتعمية التي تنال من وظيفة الإبانة الأ�صلّية، كانت قيمة احلذف 

يح؛ اأي مرهونًة بدى حتقيقه لعن�رض البيان  الفنّية- يف الدرجة الأوىل- مرهونًة بوؤّداه ال�رضّ

اأّوًل، ثم حتميله وظيفة زائدًة على هذا البيان ثانيًا.

 للتمكني 
ّ
ومن هنا كان اإجماع البالغيني معقوداً على اأمرين يرتبطان بالأ�صا�ص الإفهامي

على وفق ا�صطالح البحث:

اأولهما: اأن ل يجُنِق�ص احلذفجُ املعنى؛ فال بّد من احلفاظ على جوهر الإبانة وهو املعنى؛ 

عدد  قّلة  يعني  لي�ص  )والإيجاز  قائاًل:  الإيجاز  حّد  عندما  اجلاحظجُ  اإليه  اأ�صار  الذي  ذلك 

وماٍر فقد  َبْطَن طجُ ع  َي�صَ اأتى عليه فيما  َمْن  الباب من الكالم  احلروف والّلفظ، وقد يكون 

اأوجز، وكذلك الإطالة، واإمنا ينبغي له اأن َيْحِذف بقدر ما ل يكون �صببًا لإغالقه، ول يرّدد 

.)((
وهو يكتفي يف الإفهام ب�صطره، فما ف�صل عن املقدار فهو اخَلَطل(

يدّلن على  دليل  اأو  قرينة  الكالم  اإذا كان يف  اإل  اإليه؛  يجُ�صار  اأّن احلذف ل  وثانيهما: 

.
)((

املحذوف

مبداأ  القدمي؛ هو   
ّ
العربي النقد  ذاكرة  ثباته و�صجونه يف  له  ببداأ  الأمر  ارتبط هذا  وقد 

»دللة الباقي على الّذاهب«؛ الذي اأ�صار اإليه ابن ر�صيق عندما تكّلم على الإيجاز باحلذف 

))( احليوان: )/)9.

))( وينظر ف�صاًل عما �صلف: املثل ال�صائر: )/0)).
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 .)
)((

{ } وعال:  عّز  قوله  ]وهو  الّرمايّن  ذكره  مما  الثاين  ب  )وال�رضّ قائاًل: 

ي�صّمونه »الكتفاء«، وهو داخٌل يف باب املجاز، ويف ال�ّصعر القدمي واملحدث منه كثري؛ 

.
)((

يحذفون بع�ص الكالم »لدللة الباقي على الّذاهب«(

فال بّد من باٍق َيدّل على الذاهب، ويفتح للمتلّقي باب الّتقدير، واإّل كان الكالم مفتقراً 

ل�رضطه الأ�صا�ص يف الإبانة عن املعاين.

اأن  عليها  زائدة  لوظيفة  حمله  ثم  الإبانة،  حتقيقه  من  احلذف  اإىل  الّنظرة  هـذه  ولعـّل 

 عند �صيبويه )-80) هـ( اإذ �صاأل اأ�صتاذه 
ّ
يكـون ملموحًا يف اإ�صارٍة مبّكرة يف الّدر�ص العربي

 
)((

{ } تعاىل:  قوله  عن   )((0-( الفراهيدّي  اأحمد  بن  اخلليل 

، وقوله �صبحانه: 
)4(

{ اأيــن جوابهــا؟ وعــن قولــه تعـاىل: {

اجلواَب يف  اخلرِب  هذا  مثِل  يف  ترتكجُ  قد  العرَب  )اإّن  فاأجاب:  ؛ 
)5(

{ }

.
)6(

كالمهم لعلم املجُخرَب لأّي �صيء و�صع هذا الكالم(

ويالحظ اأّن جواب اخلليل كان يدور على �صّقني:

اأولهما: حماولةجُ تعليل هذه الّظاهرة؛ اإذ يرّدها اإىل املرجعّية اللغوّية العربّية الكربى، فهذا 

، فال م�صاّحة يف 
)((

الأمر من عادة العرب الذين هم )اإىل الإيجاز اأميل، وعن الإكثار اأبعد(

وجوده يف الّن�ص الكرمي الذي نزل على اأ�صاليب العرب و�صنوف افتنانهم يف الكالم.

))( يو�صف: )8.

))( العمدة: )/))4.

))( الزمر: )).

)4( البقرة: 65).

)5( الأنعام: )).

)6( الكتاب: عمر بن عثمان بن قنرب، )حت: هارون( )/)0)، وهو ذاته الذي اأ�صار اإليه اأبو عبيدة معمر بن املثّنى يف جماز القراآن: 

 { } تعاىل:  قوله  عند   ،(((/(

]اآل عمران: )9)[.
))( اخل�صائ�ص: )/85.
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وثانيهما: الإ�صارة اإىل �صبب هذا احلذف وقيمته اإ�صارة وا�صحة الإبهام؛ اإذ اكتفى الإمام 

الفراهيدّي بربطه )ب�صيء يعلمه املخاَطب(.

ومهما يكن من اأمٍر، فاإّن حتّقق هذين ال�رّضطني الأ�صا�صيني يف احلذف، يفتح الباب اأمامه 

لتحقيق وظائف زائدٍة على الإبانة؛ من خالل ا�صتعماله عن�رضاً موؤّثراً يف املتلّقي، وموؤّثراً 

 برّمتها.
ّ
من ثّم يف عملّية التو�صيل الأدبي

حتّدث  للحذف  �رضبني  بني  التفرقة  ينبغي  للحذف،  الفنّية  الوظيفة  على  الكالم  ويف 

.
)((

عنهما الّنحاة؛ الأّول منهما: احلذف الواجب، والثاين: احلذف اجلائز

ب  ال�رضّ اللغة وحالها، ومعنى وجوب هذا  ّمي مقام  �صجُ ما  فمــا ميليه  الواجــب  فاأّمــا 

اللغوّية  املرجعّية  اأعراف  تقّره  ل  الذي  اخلطاأ  حم�ص  من  يكون  )الذكر(  مــن  مقابلــه  اأّن 

العربّية، وهو ي�صري اإىل اأّن حريّة �صاحب الّن�ص عاّمًة- من جهة احلذف والّذكر- حمدودٌة 

ل  »الواجب«  احلذف  اأّن  هو:  احرتاز  اإىل  الإ�صارة  حت�صن  وهنا  واخلطاأ؛  اجلواز  بحدود 

ولعّل  املقام،  ويطلبها  ال�ّصياق،  يجّليها  مزّية  له  اإّن  بل  املزيّة؛  فقـدان  وجوبــه  يعنــي 

منا�صبًا على ذلك؛ عندما قال يف تف�صريه لقوله تعاىل:  اأن تكون �صاهداً  اإ�صارة الزخم�رضّي 

دون  الأفعال  على  تدخل  اأن  حّقها  )»لو«:   :
)((

{ }

الأ�صماء..، فال بّد من فعل بعدها يف »لو اأنتم متلكون« وتقديره: »لو متلكون متلكون«، 

فاأ�صمر »متلك« اإ�صماراً على �رضيطة الّتف�صري، واأبدل من ال�صمري املّت�صل الذي هو الواو- 

�سمرٌي منف�سل- وهو اأنتم؛ ل�سقوط ما يّت�سل به من الّلفظ، َفـ)اأنتم( فاعل الفعل امل�سمر، 

و)متلكون( تف�صريه، وهذا هو الوجه الذي يقت�صيه علم الإعراب.

فاأّما ما يقت�صيه علم البيان فهو اأّن )اأنتم متلكون( فيه دللة على الخت�صا�ص واأّن الّنا�ص 

ون بال�ّصح املجَُتبالغ..، وذلك اأّن الفعل الأّول ملا �صقط لأجل املف�رضِّ برز الكالم  هم املخت�صّ

))( ينظر كالم ابن ه�صام على حذف املبتداأ واخلرب جوازاً ووجوبًا يف اأو�صح امل�صالك: )/4)) فما بعدها.

))( الإ�رضاء: 00).
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.
)((

يف �صورة املبتداأ واخلرب(

ورة واجٌب، ملجيء ما يف�رّضه بعده؛ اأي اإّن  ومن الوا�صح اأّن حذف الفعل يف هذه ال�صّ

، وهو مع ذلك حّقق �صكاًل 
)((

ذكره مع بقاء وجوِد ما يف�رّضه خطاأٌ ل تيزه قواعد الإعراب

 حّقق وظيفًة 
ّ
من اأ�صكال اللُّغة الفنّية املعدول فيها عن اأ�صٍل مثايّل؛ واأّن هذا ال�صكل الفني

زائدًة على الإبانة الأ�صلّية هي ما اأ�صار اإليه الزخم�رضّي من )الخت�صا�ص(.

بيد اأّن هذا ال�رضب على ما فيه لي�ص من مراد البحث؛ اإذ اإّن املراد هو ال�ّصكل اجلائز؛ 

الذي يكون فيه الّذكر جائزاً، وحمافظًا على �صائر عنا�رض ال�ّصياق الأخرى اأي�صًا، وتكون 

املزّية فيه يف احلذف با هو حذف؛ بيان ذلك اأّن احلذف الواجب كما يف املثال ال�صالف 

ل يجوز ذكره مع بقاء �صائر عنا�رض ال�صياق على حالها املحفوظة، واإن ذكر فاإّنه �صيوؤّدي 

اإىل �صكٍل اآخر من اأ�صكال البنية يختلف عن ال�ّصكل املاثل، ولعل هذا هو الذي يف�رّض ترك 

اأثناء الكالم على القيمة الفنّية للحذف، واإيالئهم  البالغيني للكالم على هذا ال�رضب يف 

الأهمّية لل�رّضب الثاين الذي يكون فيه املحذوف مما يجوز ذكره؛ حتت و�صاية الّلغة؛ اأي اإّن 

»احلذف« و»الذكر« �صكالن متماثالن من اأ�صكال التعبري عن الفكرة الواحدة؛ للمتكّلم 

اأْن يتخرّي منهما ما يجُلفيه متنا�صبًا واملوقف الت�صايّل الذي يطلق الكالم فيه، لتحقيق وظيفة 

زائدة على ما يطلبه النحاة؛ وتكون القيمة الفنّية له قائمًة على الّتخرّي بني اأن حتذف واأن 

اإىل �صورٍة  ال�ّصياق فيه من �صورة  تتغرّي عنا�رضه ول ي�صتحيل  التعبري ل  تذكر؛ لأّن �صكل 

مت عن الإفادة اأزيد يف  اأخرى خمتلفة، ويكون ثّمة )ترك الّذكر اأف�صح من الّذكر، وال�صّ

))( ل اأّن ترك الذكر 
الإفادة، وتكون اأنطق ما تكون اإذا مل تنطق، واأمّت ما تكون بيانًا اإذا مل تجُنْب(

�صحيح والّذكر خطاأ.

اأو  املتعّدية  يّت�صح يف كالم الإمام اجلرجايّن على ذكر املفعول يف الأفعال  ولعّل ذلك 

))( الك�ّصاف: )/668، 669.

))( ينظر: الكامل يف قواعد الّلغة العربّية، اأحمد زكي �صفوت: )/98).

))( دلئل الإعجاز: 46).
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اأغرا�ص  )اإّن  يقول:  اإذ  يوؤدّيها؛  فنّية  بوظيفة  الذكر  اأو  احلذف  تعّلق هذا  بح�صب  حذفه، 

يقت�رضوا على  اأن  ومرادهم  تارًة  يذكرونها  فهم  املتعّدية،  الأفعال  ذكر  تختلف يف  الّنا�ص 

اأن يتعّر�صوا لذكر املفعولني، فاإذا كان  اإثبات املعاين التي ا�صتجُقَّت منها للفاعلني، من غري 

الأمرجُ كذلك كان الفعل املتعّدي كغري املتعّدي مثاًل يف اأّنك ل ترى له مفعوًل، ل لفظًا ول 

لُّ وَيْعِقد، وياأمرجُ وينهى«..، واملعنى يف جميع  تقديراً، ومثال ذلك قول النا�ص: »فالٌن َيحجُ

�ص  ذلك على اإثبات املعنى يف نف�صه لل�صيء على الإطالق وعلى اجلملة، من غري اأن يجُتعرَّ

اأّنه  اإّل  معلوٌم،  هجُ  دجُ َق�صْ مق�صوٌد  مفعول  له  يكون  اأن  ثاٍن: وهو  وق�صم  املفعول..،  حلديث 

.
)((

يحذف من الّلفظ لدليل احلالة عليه(

وهو الأمرجُ نف�صه الذي قّرره الّزخم�رضّي عند تف�صريه قوله تعاىل: {

} من غري ذكر مفعوٍل وجهان؛  قوله: { يقول: )ويف  اإذ   ،
)((

{

د ق�صد مفعوٍل  اأحدهما: اأّن يجُْحَذف لتناول كّل ما يف الّنف�ص مما يقّدم، والثاين: اأن ل يجُْق�صَ

.
)((

ول حذفه، ويتوّجه الّنفي اإىل نف�ص الّتقدمة(

والوجه الثاين الذي ذكره الزخم�رضّي هو ذاته ال�رضب الأّول الذي ذكره الإمام اجلرجايّن؛ 

ول موجوداً  وهو �رضب خارٌج عن اإطار املزّية من جهة اأّنه حذف اأي�صًا؛ لأّن افرتا�ص املفعجُ

تكون  اأن  فيه  ي�سرتط  التخرّي  معيار  اأّن  خاٍف  وغري  وراد،  غري  جديد  معنى  على  يحيل 

واحداً؛  معنى  توؤّديان  عنها(  واملعدول  اإليها  املعدول  اأي  واملفرت�صة؛  )املنتقاة  الظاهرتان 

، وهو ما ي�صري اإليه الإمام 
)4(

ل يتغرّي بني هذه وتلك، وتنفرد اإحداهما باملزّية دون الأخرى

اجلرجايّن عندما يقول: )وهكذا كّل مو�صٍع كان الق�صد فيه اأن تثبت املعنى يف نف�صه فعاًل 

يجُعّدى  الفعل ل  فاإّن  اإّل منه،  اأو ل يكون  اأن يكون منه،  �صاأنه  باأّن من  لل�صيء، واأن تخرب 

))( دلئل الإعجاز: 54)، 55).

))( احلجرات: ).

} ]البقرة: ))[، )/)8. ))( الك�ّصاف: 40/4)، وينظر اأي�صًا قوله يف قوله تعاىل: {

)4( ينظر: املعنى يف البالغة العربّية، د. ح�صن طبل: 86).
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.
)((

�ص الغر�ص وتغرّي املعنى( هناك، لأّن تعديته َتْنقجُ

العبارة،  لعن�رض من عنا�رض  الختياري  اأو  اجلائز  الرتك   مق�صوٌر على 
)((

الفّني فاحلذف 

لًة، وبقاوؤه ل يغرّي يف �صكل العبارة، ول يغرّي يف معناها. �صواء اأكان اأ�صا�صًا اأم فجُ�صْ

وبناء على ذلك ينفتح الباب الأهّم من الأبواب املغلقة دون اأهمّية »الإيجاز باحلذف« 

 باجلواز والّتخرّي، يدلُّ على اأّن مزيّة 
ّ
واأثره يف متكني املعنى؛ ذلك اأن ارتباط احلذف الفني

عليه  هو  الذي  الوجه  غري  يحتمل  فيه  يرد  الذي  الرّتكيب  كان  اإذا  اإّل  تكون  ل  احلذف 

اإليه بذكر املحذوف، والأمرجُ الذي ي�صّوغ تخرّيه هو مقارنته باملحتمل يف  ل  يجَُتو�صّ الذي 

�صياق الت�صال، ويكون ذاك الرتكيب املحتمل غري م�صتطيٍع اأن ينه�ص با يقوم به احلذف 

هذا  حتديد  حاول   
ّ
ال�ّصكاكي اأّن  ذكره  اجلدير  ومن  فنّية؛  وظائف  من  نف�صه  ال�ّصياق  يف 

»املحتمل« عندما تكّلم على الإيجاز والإطناب جملًة؛ واأ�صار اإىل تلك املقارنة التي تعرف 

بها ف�صيلة الإيجاز قائاًل: )اأما الإيجاز والإطنابجُ فلكونهما ن�صبيني ل يتي�رّض الكالم فيهما 

اإّل برتك الّتحقيق والبناء على �سيٍء ُعْريّف، مثل جعل كالم الأو�ساط على جمرى متعارفهم 

يف التاأدية للمعاين فيما بينهم، ول بّد من العرتاف بذلك مقي�صًا عليه، ولنجُ�صّمه »متعارف 

.)((
الأو�ساط«، واأّنه يف باب البالغة ل يحمد منهم ول ُيذّم(

ومن هذه الّنظرة التي ترى باأن القيمة الفنّية للحذف رهٌن باإح�صا�ص القارئ وال�صامع 

ترجيح  الّن�ص  ل�صاحب  يحّدد  الذي  ال�صيء  عن  م�رضوعًا  الت�صاوؤل  يبدو  تخرّيه؛  بح�صن 

اأ�صلوب احلذف على مقابله من الّذكر �صواٌء اأكان الّذكر، من طريق امل�صاواة اأم الإطناب؟

وذلك يقود اإىل الباب الّثاين من اأبواب الأهمّية واملزيّة؛ الذي هو ارتباط احلذف ارتباطًا 

اإىل  الكاتب  اأو  للمتكّلم  الّداعي  اإّن  اأي  احلال«؛  ومقت�صى  »املقام  بقاعدة  عراه  تنفّك  ل 

 واملقايّل؛ وتكون القيمة مظهراً من مظاهر 
ّ
اأ�صلوب احلذف هو ال�ّصياق املقامي ا�صتعمال 

))( دلئل الإعجاز: 55).

))( يق�صد بالفّني ما تعّلق به غر�ٌص خا�ّص يف �صياقه، ومقارنته تكون بالّذكر من دون تغيري.

))( املفتاح: )8).
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مقت�صى احلال؛ وجمالّيًة من جمالّياته؛ واإىل ذلك كانت اإ�صارة ابن قتيبة؛ عندما قال يف �صاأن 

الإيجاز عامًة: )ولو كان الإيجاز حمموداً يف كّل الأحوال، جلّرده اهلل تعاىل يف القراآن، ومل 

 .
)((

يفعل اهلل ذلك، ولكّنه اأطال تارًة للتّوكيد، وحذَف تارًة لالإيجاز، وكّرر تارًة لالإفهام(

واإ�صارة ابن ر�صيق كذلك يف قوله: )اإّن الإيجاز والإطناب يحتاج اإليهما يف جميع الكالم 

وكلِّ نوٍع منه، ولكّل واحٍد منهما مو�صع، فاحلاجة اإىل الإيجاز يف مو�صعه، كاحلاجة اإىل 

الإطناب يف مكانه، فمن اأزال التدبري يف ذلك عن وجهته، وا�صتعمل الإطناب يف مو�صع 

.
)((

الإيجاز، وا�صتعمل الإيجاز يف مو�صع الإطناب، اأخطاأ(

واإذا كان الأمر كذلك، فقد �صار يف امل�صتطاع ا�صتنتاج جوهر القيمة الوظيفّية لالإيجاز 

باحلذف واحلديث عنها باطمئنان، تلك القيمة التي تتجّلى يف اإ�صهامه يف التاأثري يف عملّية 

التوا�صل ومتكني املعنى.

اأثر الإيجاز باحلذف- ول �صّيما ما جاء منه يف الّن�ص الكرمي- يبدو من وجوه  ولعّل 

ه، واإثارة هذا املتلّقي، واإعطاوؤه م�صاحًة مّت�صعًة  متاآزرة يجمعها التوّجه اإىل املتلّقي واحرتامجُ

ل املعنى بنف�صه، ويت�صّوره  من احلرّية اإىل درجٍة ميكنه فيها من خالل حلمته مع الّن�ص اأن يح�صّ

بح�صب ما تعطيه قدرته على الت�صّور من غري اأن يكون امللفوظ موجوداً؛ واإمنا هو ا�صتدلٌل 

على الذاهب بالباقي، فالإيجاز باحلذف كما يرى الرّماين- ولعّله اأّول املتحّدثني عن الأثر 

الوجدايّن للحذف واأهّمهم- )اأبلغجُ من الّذكر...، واإمنا �صار احلذف يف مثل هذا اأبلغ من 

ِكر »اجلواب« لق�رض على الوجه الذي  الّذكر؛ لأّن الّنف�ص تذهب فيه كلَّ مذهب، ولو ذجُ

.)((
ت�صّمنه البيان(

ولعّل ذلك يّت�صح من خالل عر�ص جمموعٍة من الأمثلة القراآنّية الكرمية، وحماولِة مقاربتها يف 

�صوء ما تقّدم، ويف اآيات جامعة لأكرث من نوٍع من اأنواع احلذف الفّني؛ يقول عّز من قائل: {

))( اأدب الكاتب: 5).

))( العمدة )/50)، وكالمه هذا هو كالم الّرمايّن نف�صه يف الّنكت �ص )0) فما بعدها( اإّل اأنه اأو�صح فكان اأوىل بال�صت�صهاد.

))( ثالث ر�صائل »النكت«: 0)، ))، وينظر العمدة: )/))4.
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.
)((

{

اأف�صل  نبّينا  وعلى  ال�ّصالم  عليه  يو�صف  اإخوة  بني  دار  حواٍر  حكايةجُ  الكرمي  وال�ّصياق 

اأخاهم  تركوا  اأن  بعد  م�رض  من  جاوؤوا  وقد  ال�ّصالم،  عليه  اأبيهم  وبني  وال�صالم،  الة  ال�صّ

تجزاً با ِكْيَد له. الأ�صغر حمجُ

تعاىل:  قوله  عند  اأولها:  املحذوفات؛  مــن  جمموعــة  الكــرمي  ال�ّصياق  فــي  ويلحــظ 

اإليه  امل�صاف  واأقيم  امل�صاف  فحذف  القرية(،  اأهل  )وا�صاأل  والّتقدير:   ،{ }

}والتقدير: )اأ�صحاب العري التي  مقامه، وكذا ثانيها عند قوله تعاىل: {

.
)((

اأقبلنا فيها، على املجاز باحلذف- كما �رّضح الآلو�صيُّ يف تف�صريه(

}، والتقدير: )فاأمري �صرٌب جميل( اأو )�صربي  وثالثها: عند قوله تعاىل: {

اأن املحذوف هو اخلرب.  اأجمل( على  اأو )ف�صرب جميٌل  املبتداأ،  �صرب جميل( على حذف 

واملحذوفات ال�صالفة هي من باب حذف املفردات.

)ل(،  الّنفي  حرف  ِذف  حجُ اإذ  }؛  } تعاىل:  قوله  عند  ورابعها: 

والتقدير: )تاهلل ل تفتاأ تذكر يو�صف(، ودليله خلّو جواب الق�صم من الّتوكيد؛ اإذ لو كان 

ّل على  اأجُِمَن الّلب�ص، دجُ اإثباتًا لوجبت الاّلم والّنون، ولأ�صبح التعبري )لتفتاأّن(، فلّما  الكالم 

.
)((

بقاء الّنفي واإن حذفت اأداته

))( يو�صف: )85-8.

ا�صمه:  ر�صيق  ابن  عند  وهو   ،(0 النكت:  يف  باحلذف«  »الإيجاز  الرّمايّن  و�صماه   ،4(  ،40/(( املعاين:  روح  ينظر:   )((

»الكتفاء«، العمدة: )/))4: وعليه جّل البالغيني.

))( ينظر الك�صاف، الزخم�رضي: )/9)4، وروح املعاين: املو�صع ال�ّصالف.
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((0

اأن تكون تر�صيحًا لإرادة وظيفٍة هي متكني  التي ذكرها املف�رّضون  ولعّل تلك الوجوه 

معاين هذه الآيات من خالل الإ�صهام البنّي لأ�صلوب احلذف- اإىل جانب غريه- يف تليه 

املعنى، وارتباطه باملقام؛ بيان ذلك اأّن الكالم يف الآيات الكرمية يدور على بيان حال اإخوة 

يو�صف، وما هم عليه من �صيٍق �صديد وحرج عظيم؛ فقد تالقت عليهم حلقتا الِبَطان؛ اإذ 

ّم  اجتمعت عليهم اآثار الفعلتني جملًة واحدًة: َفْقِد يو�صف من قبل، وَفْقِد اأخيه، ويف ِخ�صَ

يق اأرادوا اإخبار اأبيهم بفعلة اأخيهم، وهم يعلمون اأّن اإخبارهم هذا �صيثري يف نف�ص  هذا ال�صّ

اأبيهم ريبًة وظّنًا، فقد �صبق اإخبارهم له بخرب يو�صف، و�صبق �صّكه فيهم، فاملقام مقام مّتهم 

ينفي عن نف�صه الّتهمة، �صائٍق حمرج يحاول اخلروج من �صيقه وحرجه، وتعبرياً عن هذا 

املبالغة يف  مّت�صق مع  اإخبارهم على نحٍو  فعرّب عن  التنا�صب،  نهاية  القراآيّن يف  البيان  جاء 

اإّن  �صاع، حتى  قد  ال�رّضقة  اأمر  اأّن  اإىل  اإ�صارًة  امل�صافني  اخلرب، وجاء حذف  ت�صوير �صدق 

القريَة نف�صها وهي جماد كادت تعلم به، وتخربه لو �صاألها، فما الظّن باأهلها؟ وحتى اإّن 

العري وهي عجماء تكاد تبني باأمر هذه ال�رّضقة، فما الظّن براكبيها؟ ل ريب يف اأنه ل ي�صتقيم 

بعد هذا بظّنهم �صكُّ اأو تكذيب.

ي�صري  الذي  الثاين  املقام  ال�ّصالم؛ وهو  عليه  يعقوب  اإىل كالم  القراآين  البيــان  ومي�صــي 

ه مل يرباأ بعدجُ من فقد الأّول؛ فكانت عواطفه  ْرحجُ زئ بفقد ولده الّثاين، وججُ اإىل حاله، وقد رجُ

مع  غيابهم،  على  وحزٍن  لأبنائه،  اهلل  بحفظ  متناٍم  ورجـاٍء  يقولون،  با  �صّك  بني  ترتّدد 

متا�صك �صديد و�صرب عظيم على كّل ذلك، ليت�صاوى �صكل التعبري الّرّبايّن الكرمي ويت�صاوق 

داًل على  اأ�صلوب احلذف  اأثنائه  ي�صيء يف  تقابل عجيب  وت�صويَر هـذا حكايًة عنـه، يف 

))(. فال�صّك يف قوله: 
رب وقّوته ودوامه تعظيمًا ليعقوب عليه ال�ّصالم وتنويهًا بذكره حتّقق ال�صّ

}، اإ�صارًة، ثم يف قوله:  }، والّرجاء يف قوله: { }

}، وهنا  } ت�رضيحًا، واحلزن يف قوله: { }

يتغرّي املوقف ويتحّول حال اأخوة يو�صف با مل�صوه من ِذْكٍر ليو�صف واملق�صود باإخبارهم 

))( ينظر املطّول: )4)؛ اإذ يرى اأّن القول بحذف املبتداأ اأحرى بالقبول، ملا يقت�صيه املعنى ويتالءم معه ال�صياق.
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(((

يق امل�صوب بحياء البن املذنب هو امل�صيطر على املقام، فياأتي  هو )بنيامني(، لي�صبح ال�صّ

احلذف يف التعبري القراآيّن الكرمي حكايًة عنهم مّت�صقًا والتعبرَي عن هذه احلال الّدقيقة؛ من 

الذي ل  امل�صارع،  قبل  الّنفي  ليحذف حرف  الكرمي،  الوالد  مع  بالأدب  امل�صوب  اللوم 

.
)((

يخفى ما فيه من عنف، وحتويل للم�صارع اإىل الأمر

احلروف  حذف  قبيل  من  فيه  احلذف  كان  ال�ّصالف،  الكرمي  املثال  اأّن  املالحظ  ومن 

واملفردات. وقد حتذف جملٌة مفيدة، وهو من الأ�رضب التي و�صفت باأّنها من اأجود اأنواع 

. ومن 
)((

احلذف واأدلّها على الإيجاز، ول يكاد يرى هذا احلذف يف غري كتاب اهلل تعاىل

اأمثلة هذا الباب التي لفتت نظر كثرٍي من امل�صتغلني بهذا الفّن؛ قوله تعاىل: {

.
)((

{

فاملحذوف يف الآية الكرمية جواب ال�رّشط )اإذا(، والتقدير: )لراأوا ما ل عنٌي راأت ول 

اأذٌن �صمعت ول خطر على قلب ب�رض(، ويعّلق ابن �صنان اخلفاجي على هذه الآية قائاًل: 

اأو غري ذلك من  ي�صوبه كدر،  الذي ل  النعيم  ملّا كان هذا كّله ح�صلوا على  يريد:  )كاأّنه 

الألفاظ، ومل يقله، ويف هذا احلذف من الكالم مع الّدللة على املراد فائدة، لأّن الّنف�ص 

الذي ت�صّمنه،  البيان  تذهب فيه كّل مذهب، ولو ورد ظاهراً يف الكالم لقت�رض به على 

.
)4(

فكان حذف اجلواب اأبلغ لهذه العّلة(

والذي يبدو وا�صحًا اأّن الّن�ص الكرمي منح متلّقيه حريًّة يف ت�صّور اجلواب، بعد اأن و�صع 

لي�صّكل دللة  املتلّقي  ترك  ثّم  اإيحاء  به خري  فاأوحى  ت�صكيله،  تعينه على  اأدواٍت  يديه  بني 

اجلواب على ما يتيحه له خياله وقدرته على الت�صّور؛ وهذا الإيحاء قائم على دللة كلمة 

د.  القراآيّن،  الّنظم  بالغة  46، ومن   ،(0/( املطعني:  القراآيّن،  التعبري  ال�صالف، وخ�صائ�ص  املو�صع  املعاين:  ينظر روح   )((

ب�صيوين فيود: 6)).

))( ينظر البالغة والتطبيق، د. اأحمد مطلوب و�صاحبه: 95).

))( الزمر: )).

)4( �رّض الف�صاحة: ))).
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)اجلّنة( وظاللها يف الت�صّور، وما ا�صتقّر يف اأذهان اخللق اأجمعني من جمالها، وما اأعّد اهلل 

فيها من الّنعيم والرّيا�ص مثوبًة ملن اآمن، ولعّل اأهمّية هذه الظالل اأنها غري حمدودة، ومن ثّم 

فاإن قدرة املتلّقي على ر�صم ت�صّور معنّي للجّنة �صتظّل قا�رضًة مهما بالغ يف اإطالق خياله؛ 

فال بّد من ت�صّورات متعّددة تختلف باختالف املتلّقني، وتتعّدد بتعّددهم، وكّلها يحاول 

القرَب من الإحاطة بهذا الوعد احلق، فكلٌّ متلقٍّ ي�صتطيع اأن ي�صع عدداً من الأجوبة يف 

�صياغاٍت خمتلفة يوجهها املعنى ال�ّصياقي؛ الذي اأ�صا�صه ما ي�صري اإليه الباقي.

اإىل  املتلّقي  اأو�صل  اأّن الإيجاز بحذف اجلواب يف هذه الآية الكرمية قد  ول ريب يف 

الذي  املعطى  الّلفظ  موحيات  على  قائمٌة  الفنّية  املتعة  وهذه  الفنّية،  املتعة  اأق�صى حالت 

الن�ّص،  مع  التوا�صل  على  وي�صتحّثه  و�صعوره،  فكره  مكامن  وينّبه  املتلّقي  خيال  ي�صحذ 

ليكون اإدراك مغزى اجلواب املحذوف يف قّمة الهرم من انفعالت املتلّقي.

 ،
)((

{ ومن هذا الباب قوله تعاىل: {

واملحذوف كما ي�صري ال�ّصياق: )لعّذبكم(.

واملقام مقامجُ متكني جمموعة من املعاين؛ لعّل اأولها بالّذكر يف هذا املوقف- واهلل اأعلم 

ومعنى  والوعيد،  التهديد  معنى  هما:  الكرمي  ال�ّصياق  يطلبهما  متداخلني  معنيني  براده- 

ل الكرمي ب�صبق رحمة اهلل على غ�صبه لهذه الأّمة؛ اإذ اإّن الآية الكرمية املذكورة والع�رض  التف�صّ

، فكان احلذف يف هذه الآية من عجائب 
)((

ة »الإفك« املعروفة التي ت�صبقها نزلت يف ق�صّ

احلذف يف تنا�صبه مع املقام؛ اإذ دّل على اأمرين متعاك�صني عادًة يف اآٍن معًا: تهديِد اأولئك 

الن�صاء العفيفات  اأحداً من  اأن يرمي  اإن�صان يخطر يف نف�صه  اأّي  اأو  الذين جاوؤوا بالإفك، 

اأنواع  بال�رّض، وال�ّصياق الكرمي يرتك خليالت هوؤلء اأن ت�صّور لهم ما �صاءت الت�صوير من 

العذاب و�صنوف ال�صتئ�صال التي �صينالهم عقاب اهلل بها يف الدنيا والآخرة.

))( الّنور: 0).

))( ينظر التف�صري الكبري الفخر الّرازي: مج ))/ج ))/50) فما بعدها.
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الف�صل  وهذا  الرحمة  وهذه  عميم،  وف�صله  غامرٌة  فرحمته  رحيم«؛  »روؤوف  لكّنه 

غامران يف ال�ّصياق الكرمي املذكور نف�صه؛ فكان الت�صاق مع هذا املعنى برتك ذكر اجلواب 

حتى ل ت�صوب هذه الرحمة �صائبة ولو كانت بذكر لفظ العذاب.

كما اأّن ثّمة اإ�صارة لطيفة عاّمة تتنا�صب مع املعنيني و�صائر املعاين يف ال�ّصورة كّلها، تجُلمح 

يف هذا احلذف؛ تلك هي الإ�صارة اإىل قيم من قيمة الإ�صالم الكربى: اأّن طاعة اأوامر اهلل، 

 اإميايّن منطلقه حب اهلل والراأفة ب�صائر املوؤمنني، 
ّ
واجتناب نواهيه ينبغي اأن تكون بدافٍع ذاتي

ولي�ص خوفًا من عذاٍب اأو ف�صيحٍة، وطمعًا يف النجاة منهما، ول يخفى اأثرجُ هذا احلذف 

يف وجهي املعنى اللذين ذكرا؛ اإذ فيه �صّدة تقريع للمذنب، وباٌب وا�صٌع من اأبواب اخلري 

للمطيع.

املقّدر،  ال�صوؤال  حذف  هو  املفيدة؛  اجلمل  بحذف  الإيجاز  األوان  من  اآخر  ولوٌن 

العربّية، هما:  البالغة  فنون  من  فّنني  بني  م�صرتٌك  اأّنه  املو�صع  هذا  ذكره يف  اإىل  والّداعي 

احلذف، و»اأ�صلوب الف�صل والو�صل«؛ وي�صّمى هذا اللون ثّمة: »�صبه كمال الت�صال« اأو 

الثانية جوابًا ل�صوؤال مقّدر ن�صاأ  »ال�صتئناف« ويق�صد به ترك العطف حني تكون اجلملة 

.)((
عن اجلملة الأوىل

واأمثلة ذلك كثرية، منها قوله عّز من قائل يف �صدر �صورة البقرة: {

.
)((

{

وال�صتئناف واقٌع يف قوله تعاىل: )اأولئك على هدى من رّبهم واأولئك هم املفلحون، 

لأّنه ملّا قيل: )ذلك الكتاب( اإىل قوله تعاىل )يوقنون(، كان ذلك مظّنة �صوؤال قد يقع يف 

ون بها؟  ظّن املتلّقي فحواه: ما بال امل�صتقّلني بهذه ال�صفات، وما اخل�صو�صّية التي �َصيجَُخ�صُّ

ل: )0) ))( ينظر: املفتاح 60)، والإي�صاح: )9، والبالغة والتطبيق: 58)، واملف�صّ

))( الآيات: )-5.
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فاأجيب باأّن اأولئك املو�صوفني �صيخت�صون بالهدى عاجاًل وبالفالح اآجاًل.

} ال�ّصالم:  عليه  يو�صف  عـن  حكايًة  تعــاىل  قولــه  ومنــه 

بال�ّصوء؛ ذلك  لأّماَرٌة  الّنف�ص  )اإّن  قوله:  ال�صتئناف واقع يف  اأّن  الوا�صح   ومن 
)((

{

اإليه احلكم املت�صّمن فيه: ومل ل ترّبئ  اأن ي�صاأل حني ترامى  اأّن القول الأّول يوّجه ل�صائٍل 

نف�صك؟ فاأجُجيب بالثانية.

ل الكرمي بالتوجه يف هذا اللون من األوان احلذف نحَو املتلّقي اآكد، واأكرث  ويبدو التف�صّ

ال�صالف قد حّدد دللة اجلواب بدافع من  الّلون  املتلّقي يف  فاإذا كان  �رضاحًة من �صالفه، 

الّن�ص، وب�صاعدٍة منه، فاإّن الأمَر هنا يبدو معكو�صًا؛ اأي اإّن احرتامه والتوّجه اإليه هو الذي 

�صّكل دللة �صوؤال ي�صاأله املتلّقي قد يقت�صيه ال�ّصياق، فتكون املفاجاأة امل�صعدة بوجود اإجابِة 

�صوؤاله ماثلًة يف الّن�ص الكرمي.

ولعّله قد ا�صتبان وا�صحًا ما لالإيجاز باحلذف من وقٍع على نف�ص املتلّقي ينعك�ص متكينًا 

يجُحذف من ملفوظات- �صواٌء  فيه ما  يجُحَذف  الكرمي عندما  فالقراآن  الكرمي،  الّن�ص  ملعاين 

فيظّل  الّن�ص،  بناء  امل�صاركة يف  املتلّقي على  تاّمة- يحمل  اأم جملًة  اأم كلمًة  اأكانت حرفًا 

ماأ�صوراً ملا يقراأ اأو ي�صمع، ما�صيًا على ما يّتفق مع هوى نف�صه يف حدود ما يتيحه فحوى 

الفنّية، وليكون ا�صتخدام اجلمال الفّني  الكالم، حتى تبلغ نف�صه الغاية يف الإثارة واملتعة 

اأداًة للّتمكني.

مرّتبة  ي�صري؛  تعليق  مع  احلذف  على  الكرمية  ال�صواهد  من  بجموعة  البحث  ويختم 

بح�صب ترتيب ال�صواهد ال�ّصالفة:

اأ- حذف احلرف:

.)((
{ } l

))( يو�صف: )5.

))( الكهف: 64.
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دَّ حرفًا لأّنه يف البنية جزء من الكلمة. املحذوف هو �صمري املتكّلم من )نبغ(، وقد عجُ

.
)((

{ } l

املحذوف: �صمري املتكلم من )تعّلمن(.

.
)((

{ } l

رتن(. احلذف يف )اأخَّ

.
)((

{ } l

ذف حرف النداء يف �صدر الآية. حجُ

.
)4(

{ } l

حذف حرف اجلّر »الالم«، والتقدير: )واإذا كالوا لهم اأو وزنوا لهم يخ�رضون(.

ب- حذف الكلمة:

.
)5(

{ } l

التقدير: )واآتنا ما وعدتنا على ل�صان ر�صلك(.

.
)6(

{ } l

التقدير: )على ل�صان رجٍل منكم(.

))( الكهف: 66.

))( الإ�رضاء: )6.

))( يو�صف: 9).

)4( املطّففني: )-).

)5( اآل عمران: 94).

)6( الأعراف: )6.
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((6

.
)((

{ } l

ِوَي املبتداأ والتقدير: )روؤياك اأ�صغاث اأحالم(. طجُ

.
)((

{ } l

ِوَي ذكر الفاعل والتقدير: )تقّطع الأمر بينكم(. طجُ

.
)((

{ } l

التقدير: )ثّم بدا لهم اأمٌر(.

.
)4(

{ } l

والتقدير: )توارت ال�صم�ص(.

ج- حذف اجلملة:

.
)5(

({ } l

.
)6(

{ } l

.
)((

{ } l

والتقدير يف الآيات الثالث: )لراأيت اأمراً عظيمًا(.

.
)8(

{ } l

))( يو�صف: 44.

))( الأنعام: 94.

))( يو�صف: 5).

)4( �ص: )).

)5( الأنعام: )).

)6( �صباأ: )5.

))( ال�صجدة: )).

)8( الرعد: )).
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(((

والتقدير: )لكان هذا القراآن(.

.
)((

{ } l

والتقدير: )اآلآن توؤمن(.

د- حذف اأكرث من جملة:

وهو خا�ّص بالفّن الق�ص�صي يف القراآن، وحكمه حكم حذف اجلملة الواحدة.

} l

.
)((

{

والتقدير: )فاأر�صلون اإىل يو�صف لأ�صتعربه الروؤيا، فاأر�صلوه اإليه، فاأتاه وقال له: يو�صف 

ديق(. اأّيها ال�صّ

} l

.
)((

{

اإليهم، فتلقته بلقي�ص وقراأته، ثم جمعت  فاألقاه  والتقدير: )فاأخذ الكتاب وذهب به، 

اأركان دولتها، وقالت لهم: )يا اأيُّها املالأ اإين األقي اإيّل كتاب كرمي(.

))( يون�ص: )9.

))( يو�صف: 46-45.

))( النمل: 8)-9).
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�لمبحث �لثاني

�للتفات

�لمطلب �لأول: مفهوم �للتفات:

كان اللتفات واحداً من م�صطلحات معدودٍة حظيت باهتمام خا�ص وم�صاحٍة وا�صعٍة 

.
ّ
يف الّدر�ص الّلغوي والبيايّن العربي

ولعّل م�صطلحًا من امل�صطلحات مل يتعّر�ص يف دللته ملا تعّر�ص له اللتفات من اختالف 

وتو�صيٍع وت�صييق وا�صطراب؛ على ِقَدِم ذكره، وا�صتقرار املفردة ال�صطالحّية فيه ا�صتقراراً 

يقرب من ال�صتفا�صة.

يف  كانت  ال�صطالح  هذا  اإىل  الإ�صارات  اأقدم  اأّن  على  الّدار�صني  كلمة  اتفقت  وقد 

الإ�صارة  تلك  والبالغة  الّنقد  �صهرًة يف كتب  اأكرثها  ولعّل  الهجري؛  الثالث  القرن  بداية 

 �صاأله: 
ّ
 اأّن الأ�صمعي

ّ
التي جاءت عند الأ�صمعي )-)))هـ(؛ اإذ يروي اأبو اإ�صحق املو�صلي

:
)((

)اأتعرف التفاتات جرير؟ قلت وما هو؟؛ فاأن�صدين

��َل��ي��م��ى ���سُ تُ���وّدُع���ن���ا  اإذ  ــاماأت��ن�����س��ى  ــسَ ــ� ــبَ ــي �ل ــق ــسُ ــامــٍة � بـــعـــوِد بَــ�ــسَ

.
)((

ثّم قال: اأما تراه مقباًل على �صعره اإذ التفت اإىل الب�صام فدعا له(

 اأّن حتّوًل اأ�صلوبّيًا جرى يف بيت جرير؛ هو التحّول من معنى ذكر 
ّ
فقد لحظ الأ�صمعي

.
)((

�صليمى ووداعها للقوم، اإىل معنى الّدعاء للَب�صام، فاأطلق على هذا التحّول )اللتفات(

ل  قجُ تَمٍة«، ويورى: ».. يوم َت�صْ ))( البيت يف ديوانه ب�رضح حممد بن حبيب، )حت: نعمان طه(: )م 8))، برواية: »بفرع َب�صَ

عار�صيها بفرع...«.

))( حلية املحا�رضة، احلامتي، )حت: الكتاين( )/)5).

 ين�رضف عند جمهور املتاأّخرين من اأهل البالغة اإىل ما ي�صّمى)ال�صتطراد(؛ الذي عّرفه 
ّ
))( غري خاٍف اأن ما ذكره الأ�صمعي

ل اإىل ذكر الّثاين. )ينظر: الإي�صاح: 00)،   باأّنه: النتقال من معنى اآخر مّت�صل به، ومل يق�صد بذكر الأّول التو�صّ
ّ
القزويني

وهذا ال�صطراب يف الّدللة اأمٌر ماألوٌف يف هذا ال�صطالح كما �صياأتي يف البحث.
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((9

كما اأّن ثّمة اإ�صارة مبّكرة اإىل ال�صطالح عند اأبي عبيدة )-0))هـ( يف »جماز القراآن« 

لت خماطبته هذه اإىل  وِّ عند قوله: )ومن جماز ما جاءت خماطبته خماطبَة ال�ّصاهد، ثّم تجُركت وحجُ

؛ اأي بكم، ومن جماز 
)((

{ خماطبة الغائب قول اهلل تعاىل: {

.
)((

{ وِطب ال�صاهد قوله: { ما جاء خربه عن غائٍب ثم خجُ

واملالحظ اأّن اأبا عبيدة مل ي�صّم هذه الظاهرة با�صم معنّي؛ واإمّنا ا�صتجُلَّ هذا املقبو�ص بح�صب 

معرفة الباحث با�صطالح اجلمهور الذي ا�صتقّر بعده بّدة مديدة، وهذا يدلُّ على اأّن م�صاألة 

ال�صطالح مل تكن تدور يف َخَلِد اأبي عبيدة، واإمنا كانت َم�ْصَغَلتجُهجُ م�صاألَة التدليل على نزول 

الّن�ص بح�صب متعارف العرب يف اأ�صاليبهم، فهذه الّظاهرة �صاأنجُها �صاأنجُ كّل اأنواع املجازات 

عٍب كثرية تبداأ باملعنى احلريف للكلمة، وتنتهي عند اأدّق طرائق  التي تن�رضف عنده اإىل �صجُ

التعبري.

لقاٍء  اأّول  اأّن  عبيدة«؛  و»اأبي   »
ّ
»الأ�صمعي من  كلٍّ  عن  الّنقل  هـــذا  يف  املهّم  ولعــّل 

هذين  بني  جمع  رجٍل  يدي  على  جاء  وال�صطــالح  الكلمـة  بني  اأثــره  لــه  حقيقيٍّ 

الكالم«،  »حما�صن  عنوان  حتت  لاللتفات  عر�ص  اإذ  بديعه؛  يف  املعتّز  ابن  هو  املفهومني؛ 

وعّرفه قائاًل: )هو ان�رضاف املتكّلم عن املخاطبة اإىل الإخبار، وعن الإخبار اإىل املخاطبة، 

وما ي�صبه ذلك، ومن اللتفات الن�رضاف عن معنى يكون فيه اإىل معنى اآخر، قال اهلل جّل 

))(..، وقال جرير:
{ ثناوؤه: {

��ق��ي��ِت ال��غ��ي��َث اأيّ���ت���ه���ا اخل��ي��اُمم��ت��ى ك����اَن اخل���ي���ام ب����ذي ط��ل��وٍح ���سُ

عار�سيها ت�����س��ق��ل  ي����وَم  ــاُم())(اأت��ن�����س��ى  ــسَ ــ� ــبَ �ل �ُسقي  ــٍة  ــاَم ــ�ــسَ بَ ــوِد  ــع ب

))( يون�ص: )).

))( القيامة: ))-4). )جماز القراآن: )/0)، )). وينظر اأي�صًا ما قاله الفّراء يف معاين القراآن »مثاًل تف�صريه لالآية التا�صعة ع�رضة 

من �صورة احلج«: )/)))، وما قاله ابن قتيبة يف تاأويل م�صكل القراآن: 5)، 6)، ))).

))( يون�ص: )).

)4( البديع )حت: كرات�صكوف�صكي: 58، 59(.
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(80

ّكن   اإىل نظرِة اأبي عبيدة، مما ميجُ
ّ
ومفهوم اللتفات عند ابن املعتّز يجمع نظرَة الأ�صمعي

من القول اأّنه رّبا تاأثر بهما يف �صبطه لال�صطالح والتدليل عليه من الّن�ص الكرمي و�صائر 

كالم العرب.

ويح�صن ذكر وقفة كانت عند قدامَة بن جعفر، خرج فيها كعادته على الدوائر الثالث 

اأن يكون  قائاًل: )هو  اإذ عر�ص لاللتفات حتت عنوان »نعوت املعاين«، وعّرفه  املذكورة 

اإّما �صكٌّ فيه، اأو ظنٌّ باأن راّداً يرّد عليه قوله، فاإّما  ال�ّصاعر اآخذاً يف معنى فكاأّنه يعرت�صه؛ 

اأن يوؤّكده، اأو يذكر �صببه، فيعود راجعًا على ما قّدمه؛ فاإّما يوؤّكده اأو يذكر �صببه، اأو يحّل 

.
)((

ال�ّصّك فيه(

ثم ل يلبث اأن ميّثل باأمثلٍة عّدة، بع�صها يندرج حتت ما �صّمي بـ»ال�صتدراك«، وبع�صها 

حتت »العرتا�ص«.

، والنظر يف تطّورها 
ّ
 العربي

ّ
ومهما يكن من اأمٍر فاإن تتّبع هذه الّظاهرة يف الرتاث البالغي

 ،
)((

واخلالف الذي دار حولها، اأمٌر يخرج البحث اإىل �صبكٍة من التفريعات بالغِة الّتعقيد

واإمنا اأراد البحث من هذا العر�ص املوجز التاأكيد على اأمرين؛ اأولهما: ال�صطراب الذي 

والتفريعات  الإ�صارات  كّل  اأّن  وثانيهما:  والتحديد،  ال�صبط  اللتفات يف  رافق م�صطلح 

كرت مل تخرج على حدود الإ�صارة اإىل الّظاهرة والتمثيل لها، من غري اأن يكون هناك  التي ذجُ

اإ�صارٌة اإىل وظيفٍة يقوم بها هذا »العدول«، اأو حتليٍل لإيحائها يف الّن�ص وبيان قيمتها الفنّية 

« وغريهم مما 
ّ
جد فيما بعد عند »الزخم�رضّي« و»ابن الأثري« و»القزويّني على النحو الذي وجُ

�صياأتي ذكره.

ومن رحم هذه التحديدات املتفاوتة يف �صعتها؛ واملختلفة يف تخومها، ولدت جمموعٌة 

 يف حتديد تخوم ال�صطالح لعّل اأَْذَكَرها ثالثة اتاهات؛ هي بح�صب �صعة 
)((

من التاهات

))( نقد ال�ّصعر: 46)، )4).

))( هو ما ح�صل فعاًل عند الدكتور ح�صن طبل يف اأ�صلوب اللتفات يف البالغة القراآنية: )) فما بعدها.

وال�صناعتني،   ،(69/( الثعالبي:  العربّية،  و�رّض  الّلغة  وفقه   ،(5( احلامتي:  املحا�رضة،  حلية  يف:  اللتفات  مفهوم  ينظر   )((
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(8(

امل�صطلح فيها:

الكالم، وهو  بنية   يف 
ّ
اأ�صلوبي كّل حتّوٍل  لي�صتمل على  امل�صطلح  فيه  يّت�صع  اتاه  اأوًل: 

التاه الذي مّثله »ابن الأثري« و»العلوّي«، ويبدو هذا التاه على نحٍو ما امتداداً ملا حّده 

 عندما ق�صم اللتفات 
)((

»ابن املعتّز« يف »بديعه«، وخال�صة هذا الراأي تبدو عند ابن الأثري

اإىل اأق�صام ثالثة:

اأولهــا:  يكون املجال فيه جمال ال�صمائر؛ ويكون اللتفات متحّققًا بالرجوع عن الغيبة 

لًة قريبًا. اإىل اخلطاب، وعن اخلطاب اإىل الغيبة، واأمثلة ذلك �صتاأتي مف�صّ

يغ، ويكون بالرجوع عن امل�صتقبل اإىل الأمر؛ كما يف قوله  وثانيها:  يكون املجال فيه يف ال�صّ

اإىل  املا�صي  وعن   ،
)((

{ } تعاىل: 

} تعاىل:  كقوله  الأمر 

، والإخبار عن الفعل املا�صي بامل�صتقبل 
)((

{

كقوله �صبحانه: {

، وعن امل�صتقبل باملا�صي.
)4(

{

خطاب  اإىل  الّتثنية  خطاب  عن  بالّرجوع  ويكون  للعدد،  فيه  املجال  وثالثها:  يكون 

تعاىل: { قوله  ومنه  الواحد،  اإىل خطاب  اجلمع  من خطاب  اجلمع، 

تعريفه لاللتفات  الّطراز يف  يجُْجِملجُه �صاحب  الذي  ، وهو 
)5(

{

الع�صكري: 8)4، 9)4، والعمدة لبن ر�صيق: )/45، 46، واإعجاز القراآن، الباقاّلين: 5))، ومنهاج البلغاء، القرطاجّني: 

4))، 5))، ونهاية الإيجاز، الرازي: )8)، وحترير التحبري ابن اأبي الإ�صبع: )))، 5)).

))( ينظر: املثل ال�صائر: )/5)) فما بعدها، واجلامع الكبري: )0) فما بعدها.

))( هود: 54.

))( الأعراف: 9).

)4( احلج: )6.

)5( يون�ص: )8.
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 ،
)((

لالأّول( خمالٍف  اآخر  اأ�صلوٍب  اإىل  الكالم  يف  اأ�صلوٍب  من  )العدول  باأّنه: 

امل�صاحة  �َصْغل  يف  اأحقّيته  ومبّينًا  التعريف،  لهذا  �صارحًا  العلوّي  يعّقب  ثم 

ال�صطالحّية قائاًل: )وهذا اأح�صن من قولنا: هو العدول من غيبٍة اإىل خطاب، 

ومن خطاب اإىل غيبة؛ لأّن الأّول يعمُّ �صائر اللتفاتات كّلها، واحلّد الثاين اإمنا 

هو مق�صوٌر على الغيبة واخلطاب ل غري، ول �صّك اأّن اللتفات قد يكون من 

.
)((

املا�صي اإىل امل�صارع، وقد يكون على عك�ص ذلك(

ثانيًا: اتاه ينحو نحواً اأ�صيق بقليل يف التحديد، وهو التاه الذي مّثله »الّزخم�رضّي« 

ويتحّقق  ال�صمائر«،  بني  بـ»املخالفة  التاه  هذا  »اللتفات« يف  وينح�رض   »
ّ
و»ال�ّصكاكي

باإحدى �صورتني:

الثالثة )التكّلم  ال�صمائر  اأنواع  الواحد من نوٍع من  املعنى  التعبري عن  اأولهما:  حتّول 

واخلطاب والغيبة( اإىل نوٍع اآخر منها يف ال�ّصياق نف�صه.

وثانيها: التعبري باأحد هذه ال�صمائر يف مقام يقت�صي غريه.

البالغيني  جمهور  عليه  الذي  وهو  الثاين،  من  م�صتٌق  الثنني،  من  اأ�صيق  اتاه  ثالثًا: 

 كاخلطيب، واأ�صحاب ال�رّضوح؛ وما زال جّل امل�صتغلني بالبالغة عليه اإىل 
ّ
بعد ال�ّصكاكي

َ على لوٍن واحٍد  يوم النا�ص هذا. وخال�صة هذا الراأي قائمٌة على ت�صييق امل�صطلح ِلَيْقَت�رضِ

ال�صمائر«؛ ويتحّدد   يف »املخالفة بني 
ّ
الزخم�رضّي وال�ّصّكاكي اللَّذين ذكرهما  الّلونني  من 

عن  التعبري  هو:  اللتفات  يف  )وامل�صهور  قائاًل:  الإي�صاح«  »�صاحب  ذكره  با  اللتفات 

معنى بطريق من الّطرق الثالثة: )الّتكلُّم واخلطاب والغيبة( وذلك بعد التعبري عن املعنى 

.)((
بطريق اآخر منها(

))( الطراز: )/)).

))( الطراز: )/)).

))( الإي�صاح: 45.
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ولعل اأبيات امرئ القي�ص اأن تكون �صاهداً على ما ذهب اإليه الفريقان الأخريان؛ اإذ اإن 

:
)((

واحداً من اأ�صحاب الراأيني مل يغادرها، وهي قوله

ـــــُمـــــِد ــــاول لـــيـــُلـــَك بـــــالأَثْ ــــط تَ������ْرُق������ِدت ومل  اخل�����ل�����يُّ  ون��������ام 

الأَْرَم��������ِدوب���������اَت وب������اتَ������ْت ل�����ه ل��ي��ل��ٌة ال���َع���اِئ���ر  ذي  ك��ل��ي��ل��ِة 

�����َوِدوذل��������ك م�����ن َخ����������َ�ٍ ج�������اَءين تُ�����ه ع���ن اأب�����ي الأَ������سْ ْ وُخ������ِّ

فعلى ما ذهب اإليه الزخم�رضي وال�ّصكاكي: يكون كّل بيت من الأبيات يت�صمن التفاتًا، 

فاأّما يف اأولها: ففي التعبري باخلطاب يف مقام التكّلم وكان حّقه اأن يقول )تطاَوَل ليلَي( اإل 

 ،
)((

اأنه عدل والتفت اإىل )تطاول ليلك(، وغري خاٍف اأن هذا من باب ما �صّمي بـ)التجريد(

واأما يف الثاين: فيّتفق اأ�صحاب التاهني على اأن فيه التفاتًا من )اخلطاب( يف قوله )ليلك( 

اإىل )الغيبة( يف قوله )بات وباتت له(، وكذا يف الثالث يف التحول من الغيبة )بات وباتت( 

اإىل املتكّلم )جاءين(.

فعلى الراأي الثاين يكون ثّمة ثالث التفاتات، وعلى راأي اجلمهور لي�ص هناك اإل التفاتان 

اثنان يف الأبيات.

وكذا  تبعه؛  ومن  الأثري  ابن  اإليه  ذهب  ما  وجاهة  يرى  كان  واإن  البحث  فاإّن  وبعد: 

الزخم�رضي ومن واله، اإّل اأنه يوؤثر ال�ّصالمة باتباع ما ذهب اإليه جمهور البالغيني؛ ذلك 

لأ�صباٍب عّدة، اأهمها: اأّن ما ذهب اإليه غري اجلمهور من �صور لاللتفات كان لكّل واحد 

منها م�صطلح م�صتقّر ي�صبطه ويحّدده ملفوظًا وقيمة، ول يخفى اأن اجلمع بينها على هذا 

اإّن م�صطلح اجلمهور مّت�صق مع  ثّم  يوؤمن معه ال�صطراب،  النحو قد يوقع يف تو�صيٍع ل 

اإىل القيمة الفنّية لاللتفات من  اإن جّل ما يبتغيه البحث هو الإ�صارة  اإذ  مراد البحث هنا؛ 

جهة اأنه حتّول يف بنية الإ�صناد، والتحّول يف بنية الإ�صناد يعني وجوداً متعّينًا لهذه البنية، 

د: ا�صم مو�صع. ))( الأبيات يف ديوانه: 85)، ورواية البيت الأخري: »وذلك من َنَباأ جاءين   واأجُْنِبئتجُه.....«، والأَْثمجُ

))( ينظر الإي�صاح: )0)، وتلخي�ص املفتاح: 86).
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وهذا يلتقي مع راأي اجلمهور ول يلتقي مع ما ذهب اإليه غريهم؛ وبيان ذلك اأّن التحّول 

عند غري اجلمهور هو حتّول تقديري عّما متليه موا�صعات املرجعّية اللغوّية والبيانّية العربّية، 

ولي�ص حتّوًل اأ�صلوبّيًا متج�ّصداً بطرفيه يف ن�صيج العبارة؛ اأّما عند اجلمهور فهو مقت�رضٌ على 

بقوله:   
ّ
القزويني عناه  ما  الكالم، وهو  ملفوظ  متحققان يف  يكون طرفاه  الذي  التحّول 

الأندل�صي  حّيان  اأبو  اأراده  وما   ،
)((

به( ملتب�ص  �صيٍء حا�صل  يكون عن  اإمنا  النتقال  )لأّن 

.
)((

عندما قال: )اللتفات من عوار�ص الألفاظ ل من التقادير املعنويّة(

ا�صطالح  بح�صب  لاللتفات   
ّ
الفني الأثر  على  الكالم  ا�صتقامة  فاإّن  حال:  كّل  وعلى 

جميع  بح�صب  اللتفاتّية  ال�صور  �صائر  يف  وحتّققه  الأثر  هذا  �صحة  يعني  اجلمهور 

ال�صطالحات، لأّن بينها عالقة عموم وخ�صو�ص ي�صدق على عاّمها ما هو �صادٌق على 

ها كما هو وا�صٌح. خا�صّ

�لمطلب �لثاني: عالقة �للتفات بالبنية �لإ�سناديّة:

نوق�ص اللتفات يف كتب البالغة العربّية يف اأثناء الكالم على عنوانني كبريين؛ اأولهما: 

»خروج  وثانيهما:  و»العلوّي«؛  الأثري«  »ابن  عند  احلال  هو  كما  العربّية«؛  »�صجاعة 

الكالم على خالف مقت�صى الّظاهر«، وهو من املباحث الوا�صعة يف علم املعاين بح�صب 

و»القلب«  احلكيم«  »اأ�صلوَب  »اللتفات«  اإىل  يجمع  البالغيني؛  وجمهور   
ّ
ال�صكاكي

.)((
و»التعبري باملا�صي عن امل�صتقبل«

من  اأمٍر  غري  على  وا�صحة  دللة  يدّل  اأن  اللتفات  تعاورا  اللذين  العنوانني  ولعّل كال 

للكالم  الأ�صولّية  الإ�صنادّية  البنية  ي�صيب  يدّلن على »ك�رٍض وحتّول  اأنهما  اأهّمها  الأمور؛ 

))( الإي�صاح: 46).

))( البحر املحيط )/4). وينظر اأ�صلوب اللتفات: 6).

لاللتفات  الفنية  القيمة  الكالم على  اأّن  الإ�صارة  بعدها، وتدر  فما  ل، د. عاكوب: )5)  الإي�صاح: 45، واملف�صّ ينظر   )((

.
ّ
واأثره، ينطبق على الأ�صاليب الثالثة الباقية لحتاد الأ�صل الفني
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مبا�رضًة«.

، ونقله غري ما واحٍد 
)((

ففي »�صجاعة العربّية«؛ الذي ا�صطنعه ابن جّني يف »خ�صائ�صه«

من البالغيني، وا�صتخدموه عنوانًا ملجموعٍة من الظواهر الأ�صلوبّية؛ منها »اللتفات«، كان 

»اللتفات« ي�صري على نحٍو ما اإىل ال�صجاعة على نظام الّلغة با فيه من اأ�صوٍل اأخذت �صمة 

الثبات، والإقداِم على خمالفة ذلك ال�ّصمت الذي »ينبغي« اأن يجري عليه ال�ّصياق من غري 

�صابق اإنذار، وهو ما اأ�صار اإليه عندما قال: )واإّمنا �صّمي بذلك لأّن ال�صجاعة هي الإقدام، 

وذاك اأّن الرجل ال�صجاع يركب ما ل ي�صتطيعه غريه، ويتوّرد ما ل يتوّرده �صواه، وكذلك 

.
)((

هذا اللتفات يف الكالم(

اإذ  و�صوحًا؛  اأكرث  الأمَر  فلعّل  الّظاهر«،  مقت�صى  غري  على  الكالم  »خروج  يف  واأّما 

األوان املخالفة لـ »مقت�صى  اأّن اللتفات لوٌن من  اإّن اّتفاق جمهور البالغيني معقوٌد على 

اإّن  اأي  ؛ 
)((

الكالم« �صوق  »ظاهر  اأو  العبارة«  »ظاهر  يعني  الظاهر  ومقت�صى  الظاهر«، 

اللتفات خروٌج بالكالم على غري »املطابقة« يف وجٍه من وجوهها التي ذكرها البحث 

بـ»املطابقة  هنا  ت�صميته  الذي ميكن  الوجه  احلال«؛ هذا  قاعدة »مقت�صى  الكالم على  يف 

ال�ّصياقّية«؛ اأي املطابقة التي يطلبها �صياق العبارة.

ولعّل بيان ذلك اأّن املطابقة ال�ّصياقّية كما ذكر الّدار�صون عاّمًة تتمثل يف البنية من جهة 

جهة  من  العدد  ويف  ال�ّصالمة،  ظاهر  جهة  من  الإعرابّية  العالمة  ويف  معناها،  اأو  اأ�صلها 

الإفراد والّتثنية واجلمع، ويف الّنوع من جهة الّتذكري والتاأنيث، واأخرياً- وهو املهّم هنا- 

.
)4(

يف الّربط، واأهّم جهة فيه هي ال�صمائر

األوان  بالحظة  اإل  تجُعرف  تكاد  ل  املطابقة  من  الأ�صكال  هذه  اأّن  ذكره  اجلدير  ومن 

))( ينظر اخل�صائ�ص: )/)6)، ويلحظ اأنه مل يذكر يف اأثنائه م�صطلح اللتفات.

))( املثل ال�صائر: )/5))، وينظر الطراز: )/)).

))( ينظر: مواهب الفّتاح )�صمن �رضوح التلخي�ص(: )/466.

)4( ينظر: البالغة والأ�صلوبّية، د. حممد عبد املّطلب: 6))، )))، والبيان يف روائع القراآن، د. متّام ح�ّصان: )/)).
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انتهاكها، مع وجود ما يدّل على الأ�صل ويعّينه، فمن األوان هذه املطابقة- مثاًل -:

ُه اخلا�س الذي هو  ة التي ُتعرف بوجود اأحد اأدواته، وغر�سَ اأّن »لل�رّشط« بنيَتُه اخلا�سّ

َتتَِّق اهلل  ال�رّشط، فعندما يقال: »اإن  توّقف ح�سول معنى اجلزاء على معنى ح�سول معنى 

يدخلك اجلّنة«؛ فاإّن ح�سول اجلزاء »دخول اجلّنة« متوّقف على ح�سول ال�رّشط »تقوى 

اهلل«.

ًة لي�ص يف  ًة معروفة، واأغرا�صًا خا�صّ كما اأّن للرتكيب اخلربّي »املبتداأ واخلرب« بنيًة خا�صّ

»اأ�سلها« ال�رّشط، فلي�س من معاين البتداء والإخبار اأن يتوّقف ح�سول اخلرب على ح�سول 

املبتداأ، فاإذا جاء الرّتكيب اخلربّي م�رشبًا بال�رّشط؛ مع وجود دليٍل هو »الفاء« التي تكون 

عادًة رابطًة للجواب يف ال�رّشط، ووقوع �سائر �رشوط الّربط الواجبة يف مثله يف اأ�سلوب 

ال�رّشط، كان هناَك خروٌج للكالم على غري املطابقة من خالل انتهاك وا�سٍح وعدوٍل �رشيح 

يف البنية من جهة معناها وموؤّداها؛ ذلك كما يف قوله تعاىل: {

؛ اأي اإن اأنفقوا فلهم اأجرهم، اأو من اأنفق 
)((

{

.
)((

فله اأجره

ِرَف هذا املبداأ، ونجُِظَر من خالل مفهومه العاّم يف ظاهرة اللتفات، كان وا�صحًا  فاإذا عجُ

اأن اللتفات انتهاٌك يجري يف ال�ّصياق من جهة الّربط بال�صمائر؛ ذلك اأّن اللتفات �رضٌب 

من �رضوب العدول يف م�صار الّتعبري، وهذا العدول متمّثل يف اأمرين ل يكون اللتفات اإل 

بهما؛ اأولهما: النتقال من �صمري اإىل �صمري اآخر، وثانيهما: بقاء العائد نف�صه.

فاأّما من اجلهة الأوىل: فاإّن بنية اللتفات ل تتحّقق اإل عندما يتواىل يف �صياٍق واحٍد �صياقان 

جزئّيان متماثالن معنويًّا؛ ينحرف الثاين منهما عن الأّول من خالل تغيري يح�صل فيه باإيثار 

�صمرٍي غري الذي كان يف الأّول، ومن هذه الّزاوية كان كالم الزخم�رضّي على اللتفات يف قوله 

))( البقرة: 4)).

))( ينظر: البيان، د. متام ح�صان: )/)9.
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 اإذ 
)((

{ تعاىل: {

.
)((

ِرَف اإىل الغيبة على طريقة اللتفات( يقول: )والأ�صل: »تقّطعتم« اإّل اأّن الكالم حجُ

ووا�صٌح اأّن اللتفات هنا هو بح�صب ا�صطالح اجلمهور، اأي اإّن له طرفني موجودين 

ْلَتَفتًا اإليه« ل بّد اأن ي�صبقه طرٌف اأّول ينعك�ص عليه هذا  فعاًل يف �صياق واحد، طرفًا ثانيًا »مجُ

العدول هو »امللتفت عنه«، ومن هنا كان اإخراج قول امرئ القي�ص:

ـــــُمـــــد ـــــالأَثْ ـــلـــك ب ـــي ت���رق���دتـــــطـــــاول ل ومل  اخل������ل������ّي  ون����������ام 

لتب�ص  الذي اأ�صري اإليه من دائرة اللتفات؛ لأّن العدول لي�ص عن �صياٍق لغوّي حا�صل »مجُ

به«، بل عن منٍط تقديرّي يقت�صيه املقام.

انعقد الإجماع على حتّقق �رشط  نف�سه«؛ فقد  العائد  بقاء  الثانية؛ »اأي  واأّما من اجلهة 

اإليه عائداً يف  مري املنتقل   بقوله: )اأن يكون ال�صّ
ّ
جوهريٍّ يف اللتفات عرّب عنه الّزرك�صي

.
)((

نف�ص الأمر اإىل املنتقل عنه(

ول ريب يف اأّن اللتفات- على وفق هذا الفهم- عدوٌل عن ن�صٍق كان ميكن اأن يحّقق 

مري  اأ�صل املعنى؛ بل اإّن هذا الّن�صق هو ظاهراً احلقيقجُ بذلك؛ لأّن احلفاظ على وحدِة ال�صّ

ب�صبب وحدة العائد هو ما تطلبه »املطابقة ال�ّصياقّية« اأو »مقت�صى الّظاهر«، وما كان الكالم 

وِلَف بني ال�صمريين كان هذا خروجًا على  ليخرج اإّل بوجبها اإذا ترك اللتفات، فاإذا خجُ

غري »املطابقة« خل�صو�صّيٍة اقت�صت هذا العدول و�صّوغته.

 اأّن ال�ّصياق 
)4(

{ يالحظ يف قوله عّز من قائٍل: {

اجلملة  هذه  على  عطف  فاإذا  )كنتم(،  ال�صمري  يف  العائدّية  له  )اأنتم(  اَطب  خمجُ اإىل  متوّجه 

))( الأنبياء: )9-)9.

))( الك�ّصاف: )/))).

))( الربهان يف علوم القراآن: )/4))، وينظر مواهب الفّتاح )�صمن �رضوح التلخي�ص(: )/)5).

)4( يون�ص: )).
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الحّتاد مق�صوداً يف  يبقى  اأن  الّظاهر«  فاإّن »مقت�صى  املعنى،  احّتاد  بقاء  مع  اأخرى  بجملٍة 

مري تغرّي مع بقاء العائديّة نف�صها  مائر؛ اأي اأن يقال: )وجرين بكم(؛ فاإذا لوحظ اأّن ال�صّ ال�صّ

واحّتاد املعنى، فاإّن هذا عدوٌل عن هذا »املقت�صى« وانتهاٌك للمطابقة يف البنية ال�ّصياقّية التي 

جمعت ال�ّصياقني اجلزئيني لغر�ٍص ما، وهو ما ح�صل يف الآية الكرمية.

العدول واأثره يف  قيمة هذا  القول يف  اإيجاز  الإمكان  واإذ عرف ذلك؛ فقد �صار يف 

عملّية التوا�صل؛ وهو الآتي:

�لمطلب �لثالث: قيمة �للتفات و�أثره:

حتّدث البالغّيون عن فائدتني لاللتفات متّثالن القيمة الفنّية يف نظرهم لهذا الأ�صلوب؛ 

ن�ساط  »تطرية  وهي  كان؛  �سورٍة  اأّي  على  اللتفات  مواقع  كّل  تنتظم  عاّمٌة،  اأولهما: 

.
)((

ال�ّصامع، واإيقاظه لالإ�صغاء اإليه، من خالل تلوين ال�ّصياق بالّتنّقل من اأ�صلوٍب اإىل اأ�صلوب«

ٌة، ترتبط با تعطيه كّل �صورٍة من �صور اللتفات يف �صياقها الذي ترد  وثانيتهما: خا�صّ

.
)((

ة فيه من ثراٍء واإيحاءات ودللت خا�صّ

ولعّل هذه القيمة الفنّية معتمدة على اأ�صا�ص بنية اللتفات؛ اإذ تنك�صف قيمته الفنّية من 

خالل املقارنة التي تنعقد بني )املعدول عنه( و)املعدول اإليه(؛ الذي من �صاأنه- يف الأدب 

الّراقي الذي يق�صد فيه الّتوّجه اإىل املتلّقي- اأن يحّقق وظيفًة زائدًة على ما يحّققه املعدول 

رّب عنه بـ)التطرية والإيقاظ لال�صتماع والإ�صغاء(. عنه »مقت�صى الّظاهر«؛ ذلك الذي عجُ

وهذا )التن�صيط والإيقاظ( مرتبٌط باللتفات- با هو انزياح- وما يحدثه من مفاجاأٍة 

املنطوي  التغرّي  الّلغوي للخطاب؛ هذا  ال�ّصياق  التغرّي احلادث يف  اإىل متّلي  ت�صّده  للمتلّقي 

))( ينظر: الزخم�رضي: )/4)، والإي�صاح: 46.

))( ينظر: الزخم�رضي: املو�صع ال�صالف، واملثل ال�صائر: )/6)).
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.
)((

على دللت واأغرا�ٍص هي على »قدٍر كبري من الرهافِة واخلفاء«

نعلم  بقوله: )... لأّنا  اللتفات  قّيد  ال�ّصعد عندما  التي عناها  املفاجاأة هي  ولعّل هذه 

الّتكّلم  من  اأ�صلوٍب  من  الكالم  انتقال  هو  اللتفات  اأّن  واعتباراتهم  اإطالقاتهم  من  قطعًا 

واخلطاب والغيبة اإىل اأ�صلوٍب اآخر غري ما يرتّقبه املخاطب ليفيد تطريًة لن�صاطه واإيقاظًا يف 

، وهو الأمرجُ نف�صه الذي اأ�صار اإليه �صاحب املواهب بقوله: )... اأّن الّتعبري الّثاين 
)((

اإ�صغائه(

.
)((

يكون التفاتًا متى خالَف ما يرتّقبه ال�ّصامع، ولو كان موافقًا لأ�صل ظاهر املقام(

اأهَم من حّد  اأمٌر يبدو- ول �صّيما عند �صاحب املواهب-  فمخالفةجُ ما يرتّقبه ال�ّصامع 

اأ�صل  على  الكالم  خرج  ولو  املتلّقي  مفاجاأة  يف  تكمن  الأهمّية  اإذ  نف�صه  ال�صطالح 

الّظاهر.

ولعّل بيان ذلك اأّن ال�ّصياق اإذا بداأ باأ�صلوٍب معنّي؛ فاإّن هذا الأ�صلوب هو الذي يتوّقع 

املتلّقي اأن مي�صي عليه �صائر ال�ّصياق، ول �صّيما عند احتاد العائديّة واملعنى؛ فاإذا بقي املعنى 

على �صريورته وتغرّي الأ�صلوب فاإّن هذا الّتغرّي �صيحدث مفاجاأًة و�صيثري ت�صاوؤًل عند املتلّقي 

اأخذ �صمت  الذي  الّنمط الأّول  اإىل  اأّنه �صيعود بذهنه  الّتغرّي، ول ريب يف  عن �صبب هذا 

»القاعدة« التي �صيقارن النحراف بها حتمًا، كانت هذه املفاجاأة مفاجاأًة م�صعدًة مف�صيًة 

ن املعنى يف ذهن املتلّقي. اإىل متكُّ

ولعّل الوقت قد حان لإيراد اأمثلة كرميٍة من الذكر احلكيم ينظر فيها يف �صوء ما تقدم؛ 

 .)4(
{ } تعاىل:  قوله  ففي 

ال�صم  اإىل  الظّن  فعل  املوؤمنون( م�صنداً يف  قائل: )ظّن  قوله عّز من  الواقع يف  واللتفات 

ثّم، بعد قوله تعاىل )�صمعتموه(  الغيبة من  يعني  الذي  مري )هم(  بال�صّ يقّدر  الذي  الّظاهر 

))( ينظر: جماليات اللتفات، د. عّز الدين اإ�صماعيل )�صمن قراءة جديدة لرتاثنا الّنقدّي(: )/905.

))( املطّول: ))).

))( مواهب الفّتاح )�رضوح التلخي�ص(: )/465.

)4( النور: )).
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يقال  اأن  العبارة  �صياق  يف  الظاهر  مقت�صى  وكان  اخلطاب،  اإىل  فيه  ال�صمري  ي�صري  الذي 

)ظننتم(، فهو التفات عن )اخلطاب( الذي اأخذ �صمت القاعدة اإىل )الغيبة( التي اأخذت 

�صمت )النحراف عن القاعدة(.

والآية الكرمية جاءت يف �صياق حديث الإفك عتابًا �صديداً للمخاطبني بها، وللمتلّقني 

اإن هم �صلكوا �صبيل اأولئك املخاطبني يف اأّي زمان اأو مكان؛ اإذ اإّن الذي ح�صل اأّن بع�ص 

�صورًة  تر�صم  الكرمية  الآية  فجاءت  �صّدقه،  ورّبا  احلديث،  هذا  يف  خا�َص  )املخاطبني( 

اأولئك الّرهط ومدى قربهم منه تعاىل  دقيقًة للحدث مت�صّمنًة موقف احلّق عّز وجّل من 

اإىل  فهم  ال�صمائر،  ا�صتخدام  خالل  من  وا�صحًا  ذلك  كّل  وكان  احلدث؛  ذلك  اأثناء  يف 

حني �صماعهم كانوا م�صتحّقني للخطاب ب�صمري )اخلطاب( الذي يجُ�صعر بالقرب، فاملرءجُ ل 

د وترك املبادرة اإىل تكذيب مّروجيه  دُّ يخاطب اإّل قريبًا، فلّما �صمعوه وتّلقاه بع�صهم بالرتَّ

مع و�صوِح كذبه فهو )اإفٌك مبني(، كان من �صاأن هذا الرّتدد اأن يبعدهم- وهم املوؤمنون- 

درجًة عن رتبة اخلطاب القريب الذي اقت�صته �صفة الإميان اإىل مرتبة )الغائب( البعيد مبالغًة 

يف العتاب؛ فو�صف الإميان كما ي�صري الّزخم�رضّي: )يقت�صي اأّل ي�صّدق موؤمٌن على اأخيه، ول 

.)((
موؤمنة على اأختها قول عائٍب ول طاعن(

ول ريب يف اأن كّل من تلّقى- اأو �صيتلّقى- هذا اخلطاب واعيًا با يجُوؤّديه هذا الّتغري يف 

اأٍخ  اأن يتمّكن يف نف�صه معنى تكذيب كلِّ عائب على  ال�صمائر من معنى القرب والبعد 

موؤمن اأو اأخٍت موؤمنٍة مهما بالغ هذا العائب يف اإثبات دعواه، واأكِرْم به من مق�صد.

ومن مواطن اللتفات قوله تعاىل: {

.
)((

{

))( الك�ّصاف: )/5)4.

))( يون�ص: )).
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يف  ت�صبقها  التي  الكرمية  الآية  على  تعقيبًا  واملثل  الّدليل  م�صاق  �صيقت  الكرمية  فالآية 

ال�ّصياق الكرمي؛ وهي قوله تعاىل: {

.
)((

{

اإّل من رحم اهلل،  تغادر  الب�رضّية ل تكاد  الّنف�ص  قاّرة يف  لطبيعٍة  ت�صوير  الآيتان  هاتان 

ودعوٌة اإىل جماهدة الّنف�ص للتخلُّ�ص من هذه الطبيعة؛ تلك هي تذّكر املنعم يف حال ال�ّصدة، 

والّت�صاغل عنه بالّنعمة يف حال الّرخاء؛ فجاءت الآية لتوؤّكد هذا املعنى من خالل موقف 

هم  �صخ�صياتها  الق�صرية،  التمثيلية  ة  الق�صّ من  قريٍب  �صكٍل  على  جاء  احلياة؛  مواقف  من 

اأن  ينبغي  وما  ال�صخ�صّيات  تلك  حال  لي�صّور  فيها  اللتفات  وجاء  اأنف�صهم،  املخاطبون 

ا�صتخدام  وال�صخ�صّيات من خالل  الّراوي  بني  وكاأّنها حواٌر  تبداأ  ة  فالق�صّ عليه؛  يكونوا 

�صمري اخلطاب )ي�صرّيكم يف الرّب والبحر(، ثم ل يلبث احلوار اأن يتحّول كلّيًة من حواٍر اإىل 

حكايٍة عن غائب، وهنا ل بّد للمتلّقي الذي كان اآن�صًا بظّنه اأّنه خماطب اأن يفاجاأ ويجُْقب�ص 

بهذا النتقال الذي يحمل ما يحمله من الإعرا�ص والّتغييب، وليت�صاءل: هل هذا اأنا الذي 

اأّن املعنى ما يزال نف�صه، لأّن  تتحّدث عنه الآية اأم هو غريي؟ فاإذا نظر يف ال�ّصياق وجد 

اأحاله من �رضف )اخلطاب(  املتلّقي متلّهفًا يف �صلوكه الذي  العائديّة مل تتغرّي، وهنا يفّت�ص 

و)املحاورة(، اإىل بعد )الغياب( و)احلكاية(، وي�صاأل نف�صه مّرة اأخرى: تجُرى ما الذي تغرّي 

حتى حتّول الّراوي القريب اإىل راٍو يتحّدث عن �صخ�ص غائب؟

فياأتيه  يحكي،  يزال حا�رضاً  الّراوي ما  ب�صببه؛ لأّن  اإمنا هــو  البعــد  اأّن هــذا  ويــدرك 

الذي  هو  القريب  املنعم  عن  والّنعمة  الّرخاء  وابتعادك يف حال  ان�صـغالك  اإّن  اجلــواب: 

ا�صتدعى هذا النتقال وجعل املنعم غرَي متعّرف عليك يف حال ال�صّدة، وليتمّكن- اأخرياً- 

اأحدهما  يف  ولي�ص  اء،  وال�رضّ ال�رّضاء  يف  ل  املتف�صّ للمنعم  احل�صور  دوام  معنى  نف�صه  يف 

.)((
فح�صب

))( يون�ص: )).

))( ينظر: التف�صري الكبري: مج9/ج))/54 فما بعدها، وتف�صري اأبي ال�ّصعود: 4/4))، والربهان يف علوم القراآن: )/))).
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وغري خاٍف اأّن اللتفات يف املثالني كان من )املخاطب( القريب اإىل )الغائب( البعيد 

وهو يّت�صق مع املعنى وال�ّصياق، ويخدم الغر�ص الأ�صنى يف الّتمكني.

واللتفات يف املثال الآتي على عك�ص ال�صورة يف املثالني ال�ّصالفني؛ ذلك يف قوله �صبحانه: 

 .
)( (

{ }

واللتفات واقع يف قوله )اإيّاك( على �صبيل )اخلطاب، بعد قوله )احلمدجُ هلل رّب العاملني( 

توجيهان  الكرمية  ال�ّصورة  الواقع يف  اللتفات  للعلماء يف  كان  وقد  )الغيبة(.  �صبيل  على 

كّل  يقراأها  اأن  ينبغي  الكرمية  ال�ّصورة  اأّن هذه  مَعيَّنة هي  بحاٍل  اأّولهما  يرتبط  ؛ 
)((

متاآزران

الة، فكان اللتفات  م�صلم يف اليوم �صبع ع�رضة مّرة- لزامًا- وهو واقف يناجي رّبه يف ال�صّ

ت�صويراً ملدى التدّرج يف اخلطاب با يتَّ�صق وحال امل�صّلي التي يكون عليها يف اأثناء هذه 

البدء  تقت�صي  احلال  وهذه  �صاأنه،  عّز  اهلل  من  ْربة  القجُ ناويًا  الة  بال�صّ يبداأ  فامل�صّلي  املناجاة؛ 

باأنواٍع من الّثناء على املتقّرب منه تعظيمًا ل�صاأنه، وهذا الثناء ينا�صب الّتعبري بالغائب؛ فكاأّن 

امل�صّلي واقف على باٍب يطلب من �صاحبه الإذن بولوجه.

ول ريب يف اأن القدوم على كرمي يكافئ احل�صنَة باأمثالها، والثَّناَء بالقرِب وفتِح املغاليق؛ 

له:  يقول  تعاىل  فكاأّنه  بالقبول؛  وتفاوؤًل  بالعطّية  اإيذانًا  باخلطاب  التعبري  كان  هنا  ومن 

اأنت؛ هلّم وتكّلم  َفِنْعَم العبد  اإلهًا رّبًا رحيمًا مالكًا ليوم الدين  حمدتني واأقررت بكوين 

هجُ �صبحانه اقت�صى هذا التحّول من مقام  باملخاطبة من غري حجاب، وقل: اإيّاك نعبد؛ فَكَرمجُ

الغيبة اإىل مقام احل�صور.

واأّما الثاين: فهو ناظٌر يف اللتفات يف الآية الكرمية على عموم الأحوال، ل خ�صو�ص 

الة؛ فكان البدء بالغيبة مّت�صقًا مع ذكر �صفات اخلالق عّز وجّل والثناء عليه؛ اإذ الثناء  ال�صّ

كرت  يف الغيبة اأوىل من الثناء يف احل�صور، ملا يف احل�صور من الّرياء و�صوء الأدب، فاإذا ذجُ

))( الفاحتة: )-5.

))( ينظر التف�صري الكبري: مج )/ج)/)0)، 04)، والك�ّصاف: )/)) فما بعدها، وتف�صري اأبي ال�ّصعود: )/6)، والبحر املحيط: 

)/9)، والربهان: )/))).
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هذه ال�صفات العظيمة التي ت�صتحّق هذا الثناء؛ كان ذلك مدعاًة اإىل غاية اخل�صوع وطلب 

ال�صتعانة يف امللّمات، ومن هنا فقد حتّول ال�ّصياق اإىل �صياق الّدعاء واخل�ّص بالعبادة ملجُ�ْصَتِحقِّ 

 اأن يتحّول الّتعبري من الغياب اإىل احل�صور، لأن احل�صور 
ّ
الدعاء والعبادة، وكان من الطبيعي

اأوىل يف الّدعاء.

ومن اأمثلة هذا )الباب( قوله تعاىل: {

. فال�صياق يجري يف اأّوله على طريقة التكّلم )اإيّن( يف اإخبار الّر�صوِل الّنا�َص 
)((

{

الّظاهر، عند  باهلل ور�صوله( على طريق ال�صم  )فاآمنوا  الغيبية  اإىل  يتحّول  ثم  عن ر�صالته، 

دعوتهم اإىل الإميان با اأخرب، وكان مقت�صى ال�صياق اأن يقال: )فاآمنوا باهلل وبي(، ويلحظ 

مدى اإرادة ح�صور املتكّلم يف كال ال�صياقني اجلزئيني، فالإخبار عن الّر�صالة يقت�صي �رضورًة 

فيه  الأمر  فلي�ص  الإخبار  بهذا  الإميان  واأّما  ر�صالته،  اأمَر  الّنا�ص  يبّلغ  حا�رٍض  ر�صوٍل  وجود 

كذلك؛ اإذ اإّن الإميان ل يكون ب�صخ�ص الّر�صول نف�صه، واإمّنا بالّتعاليم التي جاء بها، ولذا- 

 يوؤمن باهلل 
ّ
 اأّمي

ّ
واهلل اأعلم براده- �صاغت الأو�صاف التي و�صف بها )الر�صول( باأّنه نبي

ال�صورة، و�صار  املتكّلم عن  الإميان، ولذا فقد غاب �صخ�صه  م يف  �صاأنهجُ وكلماته، ف�صاأنه 

على احلكاية بعد اأن كان بارزاً فيها.

اللتفات، وحتليلها، كما حلظ  ارتكاب �صورة  ال�ّصياق يف  اأثر  قد حلظ  القارئ  ولعّل 

اأثَر رتبة ال�صمري من جهة قّوته يف التعريف، ومدى ح�صور ما ي�صري اإليه يف اأثناء اخلطاب، 

وهما اأمران مّطردان يف فهم ال�صور اللتفاتّية حيثما ق�صدت الوظيفة.

ويورد البحث- كما جرت العادة- جمموعًة من ال�صور اللتفاتّية مع التنبيه على موطن 

ال�صاهد فيها فر�صًة للمتاأّمل، وزيادة اإي�صاح للقارئ الّذِرب.

يقول احلّق تبارك وتعاىل:

))( الأعراف: 58).
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} l

.
)((

{

( بعد اخلطاب: )اأحللنا لك(.... والتفات اإىل 
ّ
التفات اإىل الغيبة )اإن وهبت نف�صها للنبي

.)
ّ
اخلطاب )خال�صًة لك( بعد الغيبة )للنبي

} l

.
)((

{

التفات اإىل الغيبة )هو الذي خلق( عن التكّلم )وخلقنا( بعد التكّلم )وجعلنا(.

.
)((

{ } l

التفات اإىل التكّلم )�صقناه( بعد الغيبة )اأر�صل الرياح(.

} l

.
)4(

{

التفات من الغيبة )ا�صتوى، فقال، ق�صاهن، واأوحى( اإىل التكّلم )زيّّنا(.

))( الأحزاب: 50.

))( الأنبياء: ))-)).

))( فاطر: 9.

)4( ف�صلت: ))-)).
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�لخاتمة

احلمد هلل الذي بف�صله تتّم ال�صاحلات، وبعد:

م�صطلح  نّوره  طريق  يف  �صبحانه  اهلل  كتاب  مع  حبة  ال�صُّ �رضف  للبحث  كان  فقد 

املعجمّية ملفردة »التمكني« وظاللها،  الدللت  با�صتق�صاء  البحث  بداأ  »الّتمكني«، وقد 

ثّم كان له انعطاف موجز على كتب الرّتاث، ر�صد فيها املفردة يف �صياقاتها ال�صطالحّية 

املختلفة، وقد انتهى البحث هناك اإىل مالحظة قّوة هذه املفردة، وامتداد ظاللها املعجمّية 

التي اأّهلتها للخروج من حياد املعجم اإىل ال�صطالح؛ فكانت ا�صطالحًا �رضيحًا اأحيانًا، 

املجالت  تلك  تنّوع  هناك  لجُوحظ  مما  وكان  اأخرى،  اأحيانًا  ال�صطالح  من  قريبًة  اأو 

ال�صطالحّية للمفردة؛ اإذ ترّددت يف اأثناء غري علم من العلوم.

وكان من اأهم ما حلظه البحث �صيطرة الّدللة املعجمّية وظاللها على ال�صطالح يف 

كّل تلك املجالت.

وبعد ذلك ا�صتقام للبحث- على اأ�صا�ص من تلك الّدللت وعلى اأ�صا�ص ت�صّور الباحث 

للفكرة التي ابتغى لها ا�صمًا جامعًا- انتزاع املفردة من تلك ال�ّصياقات واإعطاوؤها مدلوًل 

ا�صطالحيًا اعتمده البحث حّداً للّتمكني، فكان الّتمكني: )تر�صيخ املعنى يف ذهن املتلّقي 

د منها اأن توؤّثر فيه(. با�صتخدام اأ�صاليب يجُق�صَ

ثم بدا يف �صوء جمموعة من الّن�صو�ص النقدّية القدمية التي ترّددت الفكرة فيها �رضاحًة 

اأو اإملاحًا، اأّن »الّتمكني« بح�صب ما اعتمده البحث يقوم على ثالثة اأ�ص�ص مت�صابكة، هي 

يف حقيقتها عند الف�صل الّنظري املراحل الأهّم لتلّقي الّن�ص الأدبي؛ اأولها: اأ�صا�ص وجدايّن 

 يتوّجه بالهتمام نحو العقل؛ 
ّ
اإفهامي اأ�صا�ص  مبهم يخاطب العاطفة والوجدان؛ وثانيها: 

وثالثها: اأ�صا�ص فّني يخاطب الذائقة املرهفة؛ اأي العقل والوجدان يف اآن معًا.
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يجُنّور  البحث يدر�ص كالًّ من تلك الأ�ص�ص درا�صة نظريّة  الّتق�صيم طفق  ويف �صوء هذا 

�صبيلها ما يف املظاّن القدمية واحلديثة من ن�صو�ص م�صاعدة، فبداأ بالأ�صا�ص الوجدايّن الذي 

اأ�صار اإليه جّل الدار�صني، وقد بدا للبحث اأن فتح مغاليق املتلّقي، ودفعه اإىل الهتمام بالّن�ص، 

ومتّلي امل�صمون امل�صتكّن فيه، ثّم توجيه ا�صتجابته نحو هذا امل�صمون، رهٌن بالّدرجة الأوىل 

ورة الكلّية له، وما تثريه يف املتلّقي بديهًة؛ ومدى قدرته  با له من اأثر وجدايّن ناجٍم عن ال�صّ

على اأ�رض املتلّقي واإثارة حا�ّصة الكت�صاف عنده.

وملّا كان هذا الأثرجُ انطباعًا مبهمًا يدهم املتلّقي ويدفعه اإىل الإقبال على الن�ص، مل يكن 

للبحث �صبيل اإىل اإقامة احلّجة عليه، ول �صّيما يف الّن�ص الكرمي، �صوى واقع احلال؛ الذي 

البالغ طول  اأثره  وي عن  اأو �صماعه من جهة، وما رجُ يظهر من خالل الإحالة على قراءته 

دَّ هذا الأثر- عند دار�صي الإعجاز-  اأذٍن واعية وذهن �صحيٍح، حتى عجُ الع�صور يف كّل 

وجهًا من وجوه اإعجازه الوا�صحة.

ثّم كان للبحث وقفة عند الأ�صا�ص الثاين من اأ�ص�ص الّتمكني؛ وهو الأ�صا�ص الإفهامي، 

قويًّا  كان  مهما  الوجدايّن-  الأثر  اأّن  للبحث  بدا  فقد  به؛  ويّت�صل  الأّول  مع  يتاآزر  الذي 

وفاعاًل- ل يعدو اأن يكون انطباعًا ودلياًل على اجلودة، ول ميكن له مفرداً اأن يف�صي اإىل 

الّتمكني ما مل تكن هناك ماّدة للّتمكني؛ اأي قيم فكرّية تاّمة وا�صحة املعامل من جهة، ومتاحة 

لفهم املتلّقي من جهة اأخرى.

وقد بداأ البحث ب�صبط حدٍّ لالإفهام مي�صي يف �صوئه، فبدا له اأّن الإفهام- بالّنظر يف تلّيه 

يف الكالم- على �رضبني؛ اأولهما: اإفهام ماألوف يراد بالكالم يف �صوئه حم�ص الإبانة؛ وهو 

اإليه  متحّقق يف اأّي كالم مفهوم، وثانيهما: اإفهام متمّيز يحّقق الكالم فيه الإفهام م�صافًا 

اللتزام بحّد البالغة؛ اأي اأن يكون هناك اإي�صال للمعنى يف اأح�صن �صورة.

الّتوّجه نحو ذلك  نزعة  امتحان  البحث على  بَّْت عناية  ان�صَ احلّد  بط هذا  اأن �صجُ وبعد 

ه؛ فنظر يف  الإفهام يف الّن�ص الكرمي، فبداأ الّن�ص بالّدلئل العاّمة التي ت�صري اإىل ذاك الّتوجُّ
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واقع نزول الّن�ص الكرمي الذي يدّل على املنهاج الأح�صن يف مقاربته در�صًا وحفظًا؛ فكانت 

ة،  التَنّزل بنا�صبات خا�صّ اإنزاله، وربط  تلك الّنزعة وا�صحة متام الو�صوح يف الّتدّرج يف 

ثّم- ف�صاًل عن ذلك- يف الرخ�صة املتمّثلة يف جواز قراءته على �صبعة وجوه مهما كانت 

هذه الوجوه.

ثم كان للبحث وقفة مطّولة عند بع�ص اخل�صائ�ص التي تخت�ّص الّن�ّص الكرمي يف بنيته 

الفكريّة والفنّية، التي رّبا بدت للفهم القا�رض خرقًا ل�صّنة الّتوّجه نحو الإفهام؛ ذلك لأّن 

تلك اخل�صائ�ص يبدو فيها الّن�ص الكرمي مرتاوحًا بني الو�صوح والغمو�ص فكرّيًا وفنّيًا. ويف 

�صبيل ذلك بداأ البحث اأّوًل بحّد الو�صوح والغمو�ص، فبدا له اأّن الو�صوح ل يعني الفهم 

الفهم؛  هذا  تي�صري  يعني  واإمنا  والتهافت؛  ال�صطحّية  الّن�ص  يعني يف جانب  الذي  املبا�رض؛ 

الذي ي�صري اإىل مرونِة الّن�ص اإزاء متلّقيه، كما بدا اأّن الغمو�ص يعني الإبهام والنغالق الذي 

ل اإليها البحث من  يعوز اإىل تو�صيح من خارج الأثر نف�صه، وكان من اأهّم النتائج التي تو�صّ

تلك التحديدات اأّن الّن�ص اإذا احتوى من الوا�صح ما يف�رّض الغام�ص فيه فال ميكن اأن يعّد 

غام�صًا.

اإىل حمكم )وا�صح(،  الكرمي  الّن�ص  انق�صام  البحث ق�صّية  الفهم واجه  ويف �صوء ذلك 

مهّمة  قاعدة  على  فوقف  امل�صاألة  هذه  يف  العلماء  اأقوال  يف  فخا�ص  )غام�ص(،  ومت�صابه 

املت�صابه يف �صوء املحكم،  اأي فهم  اإىل املحكم؛  املت�صابه  تظاهروا عليها هي وجوب رّد 

ليجد- يف �صوء التحديد الذي حّده للغمو�ص- اأّن وجود املت�صابه »الغام�ص« ل يف�صي 

ه ال�رضيح نحو الإفهام،  اإىل و�صف الّن�ص الكرمي بالغمو�ص، ول يت�صارب من ثّم مع الّتوجُّ

ن  بل اإّن العك�ص هو ال�صحيح؛ ذلك اأّن الّن�ص الكرمي قّدم ذلك الغام�ص، وقّدم باإزائه ما ميكِّ

املتلّقي من جالئه وحّل اإ�صكاله، فلم يكن وجود مثل ذلك الغمو�ص انغالقًا ذاتّيًا يحجز 

املتلّقي عن املراد، ويعوزه اإىل ا�صتعانٍة خارجّية لتو�صيحه.

يكن  مل  الكرمي  الّن�ص  يف  غمو�صًا  امل�صمونات  اأكرث  اأّن  اإىل  البحث  انتهى  هنا  ومن 
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الإفهام  التوجه نحو  نزعة  اإىل احلفاظ على  ي�صيف  �صفيفًا،  اإيجابّيًا  اإّل غمو�صًا  غمو�صها 

احرتاَم املتلّقي والنهو�ص بفكره وذوقه نحو الّنظر يف الّن�ص الكرمي، ومتتني اأوا�رض اللُّحمة 

بينه وبني متلّقيه.

؛ ليدخل يف 
ّ
ثم انتقل البحث اإىل م�صاألة اأخرى من امل�صائل التي مت�ّص اجلانب الإفهامي

ميدان  اإىل  ولينتقل  الكرمي،  للّن�ص  الفّني  الرّتكيب  والو�صوح يف جانب  الغمو�ص  م�صاألة 

 بعد اأن تفّياأ ظالل علوم القراآن واأ�صول الفقه يف امل�صاألة الأوىل، فتناول هناك 
ّ
النقد الأدبي

مواقف اأعالم النقد والبالغة العربّية من م�صاألة البناء الفّني لل�صورة الأدبّية عاّمًة يف �صوء 

فنّيًا  املرتاوح  الّن�ص  اأّن  امل�صاألة مفاده  اإىل موقف من  الغمو�ص والو�صوح، وانتهى  م�صاألة 

اأّن الطبيعة  بني الو�صوح والغمو�ص يحفظ على نف�صه متّيزاً وعلّواً يف اأعني متلّقيه؛ ذلك 

وال�ّصعور  الفكر  مكامن  فيها  يحّرك  الذي  بالّن�ص  الإعجاب  نحو  تْنزع  عاّمًة  الإن�صانّية 

فيها، ويف �صوء هذا  املركوزة  الت�صور  والقدرة على  العقل  ا�صتخدام  اإىل  يوّجهها  عندما 

كان ال�ّصبيل قد متّهد اإىل درا�صة عن�رضين من عنا�رض ال�صورة الأدبّية للن�ص الكرمي بدا فيهما 

ذلك الغمو�ص ال�صفيف، هما: عن�رض التج�صيم الفّني، وعن�رض الّت�صخي�ص الفّني، فخا�ص 

، وكان 
ّ
البحث هناك يف �صمات هذين العن�رضين واأ�صكالهما وجمالهما يف الن�ص الأدبي

من الوا�صح بعد ذلك اأّن احل�ّصّية كانت ال�ّصمة الأذكر والأكرث ا�صتفا�صة يف الت�صوير القراآيّن 

تدركه  ما  على  موقوفًا  املنفو�ص  اأن�ص  كان  وملا  الفنيني،  والت�صخي�ص  التج�صيم  الكرمي يف 

اإليه  املتلقي بغية الإفهام م�صافًا  التوّجه الكرمي نحو  البدهّية لذلك  النتيجة  احلا�صة، كانت 

النهو�ص بالعقول والأذواق؛ اإذ امتّد التج�صيم والّت�صخي�ص القراآنّيان اإىل ما بعد احلوا�ص، 

 الّتو�صيح والإفهام، واأثارا يف املتلّقي 
ّ
ف�صاقبا امليل الإن�صايّن نحو احل�ّصي باإجابتهما دواعي

 فكرّي معجز، يخاطب يف الإن�صان فكره 
ّ
الّرويّة بعد الروؤية يف كمال فّني معجز، وديني

ووجدانه.

ويف �صوء ذلك كان للبحث اأن يوؤّكد الّتوجه القراآين نحو املتلّقي، واأن يقف من خالل 
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فرادة الن�ص الكرمي يف هذا اجلانب عند نتيجة عاّمٍة نافعٍة لكّل من اأراد لكالمه اأن يتمّكن؛ 

والتفّرد  التمّيز  على  واحلفاظ  الإفهام،  نحو  التوّجه  بني  ن�صبّية  جدلّية  عالقة  ثّمة  اأّن  هي 

واخل�صو�صّية؛ ينبغي على املبدع احلفاظ على طرفيها غري جائر اأحدهما على الآخر، فال 

ه بغية الإفهام اإىل درجة الكالم املاألوف املبتذل، ول اأن ي�صل به اإىل  ينبغي له اأن يتهافت بن�صّ

حّد النغالق والتَّعمية بغية التفّرد واخل�صو�صّية، بل اأن يبتغي بني ذلك �صبياًل يقف فيه بني 

الّتبيني والإفهام، وبني الفّن والتفّرد.

 توّجه اإىل الأ�صا�ص الثالث من اأ�ص�ص 
ّ
وبعد اأن مّت للبحث الكالم على الأ�صا�ص الإفهامي

الّتمكني، وهو الأ�صا�ص الفّني الذي يدر�ص ذلك التمّيز وتلك اخل�صو�صّية التي اأ�صري اإليها 

، ويبنّي القوانني التي ا�صتنتجها النّقاد العرب ل�صبط اخلطاب واإ�صفاء 
ّ
يف الأ�صا�ص الإفهامي

�صفة العلّو والبالغة عليه. فكان للبحث وقفة عند البنية الأ�صولّية التي يت�صّكل منها اأّي 

كالم مهما كان، فوقف وقفة موجزة عند املعنى انتهى منها اإىل ت�صاوي املعاين يف القيمة 

قبل خروجها من ذهن مبدعها؛ واأّن ال�ّصبيل اإىل احلكم على املعنى باجلودة اأو غري ذلك لن 

داً قبل خروجه من حّيز الوجود بالقّوة اإىل حّيز الوجود بالفعل، فاإذا خرج اإىل  يكون ممهَّ

حّيز الوجود بالفعل ارتبط احلكم عليه ارتباطًا وثيقًا بالأ�صلوب، وهو الذي قاد البحث اإىل 

درا�صة الأ�صلوب من جانبني، هما: الّدللة الأ�صلّية على املعنى، والّدللة الأدبّية والبالغية 

عليه، وهو الذي قاد البحث اإىل درا�صة املنظومة التي يو�صف الكالم يف �صوء مقولتها 

بالأدبّية، وهي منظومة العدول، ثم درا�صة املنظومة الثانية التي يو�صف الكالم يف �صوئها 

بالبالغة؛ وقد بدا للبحث نتيجة- لعّلها الأهّم- من ذلك التطواف؛ هي اأّن الّناظر ي�صتطيع 

ق�صمة الكالم عاّمة على اأربعة �صويّات يحتوي العايل منها الأدنى ويزيد عليه، ولكّل منها 

�صابط يبّينه، و�صابط ينقله اإىل ال�صوّية الأعلى.

فاأّما اأولها: ف�صوّية الكالم املعتاد الذي يجُطلب منه الّدللة الأ�صلّية على املعنى، وي�صبطه 

ل فيه. حم�ص الإبانة عن ذلك املعنى، وهذا ال�صنف من الكالم ل تفا�صجُ
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؛ وهذه ال�ّصويّة مرحلة و�صيطة؛ ي�صبطها حم�ص العدول 
ّ
واأّما الثانية: ف�صويّة الكالم الأدبي

اأو النزياح بح�صب مفهومه الذي ب�صط يف البحث؛ اأي هي حماولٌة للو�صول اإىل البالغة 

ودليل عليها، ولي�صت يف جوهرها بالغًة.

املقام  بقاعدة  مرتبطًا  ال�ّصويّة  هذه  حتديد  ويكون  البليغ،  الكالم  ف�صويّة  الثالثة:  واأّما 

هي  الن�صبّية  اأّن  هناك  للبحث  بدا  وقد   ،
ّ
واخلارجي  

ّ
الداخلي جماليها  يف  احلال  ومقت�صى 

والبالغة  النقد  درا�صات  بح�صب  مرتبطٌة  الن�صبّية  هذه  واأّن  القاعدة؛  لهذه  الأهّم  احلاكم 

العربّية باأ�صياء كثرية اأهمها معرفة الظروف واملالب�صات التي ترتّد اإىل الزمان واملكان وحال 

يكون  فقد  منها؛  امل�صتقى  احلكم  ليثبت  ثابتة؛  غري  اأ�صياء  الّلغوي، وهي  والعرف  املتلّقي 

اإحدى �صوابط هذه  لتغرّيجُ  اآخر  �صخ�ص  وي�صتقبحه  �صخ�ص،  ي�صتح�صنه  واحٌد  ن�ّص  هناك 

القاعدة.

واأّما الّرابعة: ف�صويّة الكالم املعجز التي تفّرد بها الّن�ص الكرمي اأبداً؛ ويكون حتديد دليل 

اإعجازه بح�صب تلك النوامي�ص رعايته ملجالت قاعدة مقت�صى احلال الداخلّية واخلارجّية 

اأخرى؛  البليغ من جهة  الكالم  ت�صبط  التي  الف�صفا�صة  الّن�صبّية  ملقولة  من جهة، وتاوزه 

 
ٌّ

اأي اإّن احلكم باجلودة اأو ال�صتقباح لتغرّي الظروف واملالب�صات والأعراف اللغويّة منفي

يف القراآن الكرمي، لأّن عدول الّن�ص الكرمي اأو انزياحه غري قابٍل للّنفي بح�صب ا�صطالح 

.)((
الأ�صلوبني

وقد وجه اإثبات هذه الدليل اإثباتًا مو�صوعّيًا الدرا�صة اإىل الولوج اإىل الّرحاب الكرمية 

يف وقفة مطّولة در�ص فيها البحث تلّيات القاعدة يف جماليها، فانتهى اإىل اأّن القراآن الكرمي 

تخرّياً بدّقة لي�صاقب اأحوال  تعامل مع )خماَطٍب( من ورائه )متلٍق(، فكان التَنّزل الكرمي مجُ

خماطبيه اأفراداً وجماعات، وكان الّن�ص الكرمي اأو�صع من تلك الأحوال؛ ي�صتمل كّل متلّق، 

فهو بح�صب مق�صده  وال�ّصالم؛  ال�صالة  اأف�صل  قائله  النبوّي على  الكالم  �صويّة  ب�صوّية خام�صة هي  هنا  ينّوه  اأن  ))( ميكن 

الب�رش ينزل عن حّد املعجز  البليغ بدرجة، وهو بح�سب �سدوره من قائٍل من  البالغة يرتفع عن حّد  وحتقيقه ل�رشط 

بدرجة، فيقف برزخًا بني منتهى البالغة، والإعجاز، ولعّل ذلك اأمٌر جدير بالّدرا�صة والّنظر.
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ولي�صري كلُّ متلقٍّ خماطبًا، ينفعل بالّن�ص وكاأّنه يتَنّزل بني ظهرانيه مهما كان مكانه اأو زمانه 

رفه الّلغوي اأو الجتماعي. اأو عجُ

وعند ذلك مّت للبحث الكالم الّنظري الذي ي�صبط حّد الّتمكني، وانفتح الباب اأمامه 

ال�صتعمال  وخ�صو�صّية  الأهم  الّتمكني  معدن  تجُ�صّكلجُ  التي  الفنّية  الأ�صاليب  على  للكالم 

القراآين لها، فوقف عند طائفة من الأ�صاليب بداأت من ال�صورة ال�ّصمعّية التي بدا للبحث 

التوجه الكرمي نحو ا�صتثمارها يف الّن�ص القراآين على نحٍو معجز ياأ�رض املتلّقي، وتبنّي هناك 

ورة ال�ّصمعّية عن�رض فّعال يف تو�صيل املعاين القراآنية، وتعّينت- من ثّم- اأ�صلوبًا مهّمًا  اأّن ال�صّ

من اأ�صاليب متكينه.

الت�صبيه  وهي  وال�صتدلل؛  القيا�ص  على  املعتمدة  الأ�صاليب  عند  البحث  وقف  ثّم 

وال�صتعارة والكناية، فبدا له بعد امتحان تلك الأ�صاليب يف �صوء اأ�ص�ص التمكني، اأّن اأهّم 

عناية  كانت  فقد  الأ�ص�ص،  تلك  لدواعي  املعجزة  ال�صتجابة  كامنًة يف  كانت  خ�صائ�صها 

ر  الّن�ص الكرمي بالإفهام وا�صحة، وكانت عنايته بالإدها�ص واخلالبة وا�صحة اأي�صًا ل َتوجُ

اإحداهما على الأخرى، فلم تكن تلك الأ�صاليب مّت�صمًة ب�صمة التخييل البعيد الذي ينال 

من الإفهام، ومل تكن تّت�صم يف الوقت نف�صه ب�صمة التقرير الذي ي�صع املعنى بني يدي متلّقيه 

مبا�رضة من غري اإعمال رّويته.

ثم كانت وقفٌة موجزة عند اأ�صلوبني من اأ�صاليب الّتمكني املعتمدة على تغيري يف البنية 

هذه  اأثر  اأّن  اإىل  هناك  البحث  وانتهى  و»اللتفات«،  باحلذف«  »الإيجاز  هما  الإ�صنادّية 

»الإيجاز  اأ�صلوب  ففي  بالّن�ص،  على حلمته  واحلفاظ  املتلّقي،  اإثارة  متعنّي يف  الأ�صاليب، 

اأن يكون هناك  املعنى، من غري  للمتلّقي يف حت�صيل  الّن�ص الكرمي حرّية  اأعطى  باحلذف« 

 للملفوظ، فكان للحذف اأثٌر وا�صٌح ينعك�ص متكينًا ملعانيه الكرمية.
ّ
وجود فعلي

تطريًة  ي�صتدعي  مما  ال�صمائر،  بني  الّن�ص مرتاوحًا  يكون  اإذ  اللتفات؛  الأمر يف  وكذا 

لن�ساط املتلّقي، وحّثًا له على الّنظر ل�ستجالء املعنى، وهو ما ينعك�س متكينًا �ساأنه �ساأن كل 

Tamkeen.indb   401 12/9/09   1:31 PM



40(

الأ�صاليب الكرمية.

وبعد: فاإّن هذه الّدرا�صة قامت على ما و�صع الباحث من جهد وما اأ�صعفه من وقت، 

مغّطية للجوانب التي راأى فيها البحث اأنها الأهم والأوىل؛ فجاءت غي�صًا من في�ص ميكن اأن 

يدر�ص حتت عنوان »الّتمكني«؛ ولعّلها اأن تكون خّطة عمل اأو�صع ميّد القول فيه لي�صتوعب 

جاء فاأن ميّد اهلل �صبحانه يف العمر ويبارك يف  جّل الأ�صاليب القراآنّية للّتمكني، واإن يكن الرَّ

الوقت، وي�صعف- بّنه وكرمه- يف الهّمة لإمتام ذلك على وجهه.

واحلمد هلل اأوًل واآخراً...
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دار  2002م،   = 1423هـ  ط/1،  المهدي،  الّرزاق  عبد  تح:  الغرناطي،  الأندل�سي  حّيان 

اإحياء التراث العربي، بيروت.

• 1990م، 	 ال�ساطئ«، ط/5،  البياني للقراآن الكريم، د. عائ�سة عبد الرحمن »بنت  التف�سير 

دار المعارف، القاهرة.

• بن 	 محّمد  بن  علي  الدين  التنزيل، عالء  معاني  في  التاأويل  لباب  الم�صّمى:  الخازن  تف�صير 

اإبراهيم البغدادي المعروف بالخازن، دار الفكر، بيروت.

• تف�سير ال�سربيني ال�ّسراج المنير، الخطيب ال�سربيني، تح: اأحمد عّزو عناية الدم�سقي، ط/1، 	

1425هـ = 2004م، دار اإحياء التراث العربي، بيروت.

• ّنة، اأبو من�صور محمد بن محّمد بن محمود 	 تف�صير القراآن العظيم الم�صّمى: تاأويالت اأهل ال�صُّ

الماتجُريدي ال�صمرقندي الحنفي )333-هـ، تح: فاطمة يو�سف الخيمي، ط/1، 1425هـ = 

2004م، موؤ�ص�صة الر�صالة، نا�صرون، بيروت.

• تف�صير الّطبري جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، اأبو جعفر محّمد بن جرير الّطبري، تح: 	

ومحمد  خلف  الّلطيف  عبد  ومحمد  محّمد  عادل  ومحمد  البكري  الرزاق  عبد  اأحمد 

مر�صي عبد الحميد، اإ�صراف وتقديم: اأ.د. عبد الحميد عبد المنعم مدكور »ن�صخة مقابلة 

 = 1425هـ  ط/1،  لها«،  ومتمّمة  �ساكر،  واأحمد  �ساكر  محمود  ال�سيخين:  ن�سخة  على 

2005م، دار ال�صالم، القاهرة.

• بن 	 الح�صن  بن  الح�صين  بن  عمر  بن  محمد  الّدين  فخر  الغيب،  مفاتيح  اأو  الكبير  التف�صير 

علي التميمي البكري الّرازي ال�سافعي، ط/1، 1421هـ = 2000م، دار الكتب العلمّية، 

بيروت.
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• تف�صير الك�ّصاف عن حقائق غوام�ص الّتنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التاأويل، اأبو القا�صم 	

جار اهلل محمود بن عمر بن محّمد الزمخ�سري، تح: محمد عبد ال�سالم �ساهين/ ط/3، 

1424هـ = 2003م، دار الكتب العلمّية، بيروت.

• تف�صير الّن�صفي الم�صّمى: مدارك التنزيل وحقائق التاأويل، عبد اهلل اأحمد بن محمود الّن�صفي 	

)مطبوع على طّرة تف�صير الخازن(، دار الفكر، بيروت.

• التعريفات، علي بن محّمد بن علي الجرجاني، تح: اإبراهيم الأبياري، ط/4، 1418هـ = 	

1998م، دار الكتاب العربي، بيروت.

• التفكير البالغي عند العرب »اأ�ص�صه وتطّوره اإلى القرن ال�صاد�ص م�صروع قراءة«، د. حّمادي 	

�صّمود، 1981م، من�صورات الجامعة التون�صّية.

• دار 	 الغني ح�صن،  ، تح: محمد عبد 
ّ
الّر�صي ال�صريف  القراآن،  البيان في مجازات  تلخي�ص 

اإحياء الكتب العربّية، في�صل عي�صى البابي الحلبي.

• الرحمن الخطيب 	 الدين محمد عبد  المعاني والبيان والبديع، جالل  المفتاح في  تلخي�ص 

2002م، المكتبة الع�صريّة، �صيدا،  1433هـ =  القزويني، تح: د. يا�سين الأيّوبي، ط/1، 

لبنان.

• 	 = 1367هـ  ط/1،  التنوخي،  الدين  عّز  للقزويني«،  الإي�ساح  »�سرح  الإي�ساح  تهذيب 

1948م، مطبعة الجامعة ال�ّصورية.

• التوجيه الأدبي، د. طه ح�صين ود. اأحمد اأمين ود. عبد الوهاب عّزام، ود. محمد عو�ص 	

محّمد، 1952م، المطبعة الأميرّية، القاهرة.

• اأحمد 	 تح:  وَرة،  �صجُ بن  بن عي�صى  اأبو عي�صى محمد  الترمذي،  �صنن  ال�صحيح وهو  الجامع 

محمد �ساكر، و�سع فهار�سه: م�سطفى محمد ح�سين الذهبي، ط/1، 1419هـ = 1999م، 

دار الحديث، القاهرة.

• الجزري، 	 الأثير  بن  الدين  �صياء  والمنثور،  الكالم  من  المنظوم  �صناعة  في  الكبير  الجامع 

1956م، مطبعة المجمع العلمي  1375هـ =  تح: د. م�صطفى جواد، ود. جميل �صعيد، 
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العراقي، بغداد.

• الجامع لأحكام القراآن، اأبو عبد اهلل محمد بن اأحمد الأن�صاري القرطبي، قّدم له: ال�صيخ 	

خليل محي الدين المي�ص، راجعه: �صدقي محمد جميل، خّرج اأحاديثه وعّلق عليه: ال�صيخ 

عرفان الع�ّصا، 1415هـ = 1995م، دار الفكر، بيروت.

• جر�ص الألفاظ ودللتها في البحث البالغي والنقدي عند العرب، د. ماهر مهدي هالل، 	

1980م، دار الر�صيد للن�صر، الجمهوريّة العراقّية.

• جماليات الأ�سلوب »ال�سورة الفنية في الأدب العربي« د. فايز الداية، ط/2، 1411هـ = 	

1990م، دار الفكر المعا�صر، بيروت.

• جماليات المفردة القراآنّية في كتب الإعجاز والتف�صير، د. اأحمد يا�صوف، اإ�صراف وتقديم: 	

د. نور الدين عتر، ط/1، 1415هـ = 1994م، دار المكتبي، دم�صق.

• جمالّية الألفة »الّن�ص ومتقّبله في التراث النقدي«، د. �صكري المبخوت، 1993م، المجمع 	

التون�صي للعلوم والآداب والفنون، بيت الحكمة، تون�ص.

• جمهرة اأ�صعار العرب في الجاهلّية والإ�صالم، اأبو زيد محمد بن اأبي الخّطاب القر�صي، تح: 	

د. محمد علي الها�سمي، ط/3، 1419هـ = 1999م، دار القلم، دم�صق.

• مطبعة 	 الحميديّة،  الدائرة  1320هـ  الفراهي، ط/1،  الحميد  عبد  المعلم  البالغة،  جمهرة 

»معارف«، اأعظم كره، الهند.

• انت�صارات 	 1420هـ،  الها�صمي،  اأحمد  ال�صّيد  المعاني والبيان والبديع،  البالغة في  جواهر 

ربى، اإيران. ذوي القجُ

• ال�صمرقندي، 	 الّليثي  بكر  اأبو  بن  القا�صم  اأبو  التفتازاني«،  »لل�صعد  المطّول  على  حا�صيٌة 

مخطوط في مكتبة الأ�سد الوطنية »اأ�سله في الظاهرّية« دم�سق، رقم ت�سل�سل »11043«.

• حلية المحا�صرة في �صناعة ال�ّصعر، اأبو علي محّمد بن الح�صن بن المظّفر الحاتمي، تح: د. 	

جعفر الكّتاني، 1979م، دار الّر�صيد للّن�صر، الجمهورّية العراقّية.
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• الي�سوعي، ط/2، 	 �سيخو  لوي�س  الأب  تح:  البحتري،  عبيد  بن  الوليد  عبادة  اأبو  الحما�سة، 

1387 هـ = 1967م، دار الكتاب العربي، بيروت.

• الحما�صة الب�صريّة، �صدر الدين علي بن اأبي الفرج بن الح�صين الب�صري، تح: مختار الدين 	

اأحمد، ط/3، 1403هـ = 1983م، عالم الكتب، بيروت.

• الحيوان، اأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تح: عبد ال�صالم محمد هارون، تقديم: د. 	

اأحمد فوؤاد با�صا، د. عبد الحكيم را�صي، 2004م، الهيئة الم�صرّية العاّمة للكتاب، القاهرة.

•  المعروف بابن حّجة الحموي، �صرح: 	
ّ
خزانة الأدب وغاية الأرب، تقي الدين اأبو بكر علي

ع�سام �سعيتو، ط/2، 1991م، دار ومكتبة الهالل، بيروت.

• الهيئة 	 1999م،  ط/4،  النجار،  علي  محمد  تح:  جّني،  بن  عثمان  الفتح  اأبو  الخ�سائ�س، 

الم�صريّة العاّمة للكتاب، القاهرة، و�صع فهار�صه: د. عبد الفتاح �صليم وطبعت في معهد 

المخطوطات العربّية بالقاهرة، 1997م.

• خ�سائ�س التعبير القراآني و�سماته البالغّية، د. عبد العظيم اإبراهيم محّمد المطعني، ط/1، 	

1413هـ = 1992م، مكتبة وهبة، القاهرة.

• درا�سات في التف�سير المو�سوعي للقراآن الكريم، زاهر بن عوا�س الألمعي، ط/1، 1985م، 	

مطابع الفرزدق التجارية، الريا�ص.

• بن 	 علي  بن  القا�صم  وتكملتها،  وحوا�صيها  �صرحها  مع  الخوا�ّص،  اأوهام  في  الغّوا�ص  دّرة 

محمد بن عثمان الحريري الب�سري، تح: عبد الحفيظ فرغلي علي الَقَرني، ط/1، 1417هـ 

=  1996م، دار الجيل، بيروت، مكتبة التراث الإ�صالمي، القاهرة.

• دلئل الإعجاز، عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، تح: محمود محمد �ساكر، ط/3، 	

1413هـ = 1992م، مطبعة المدني، القاهرة.

• دلئل النبّوة ومعرفة اأحوال �صاحب ال�ّصريعة، اأبو بكر اأحمد بن الح�صين البيهقي، تح: د. 	

عبد المعطي قلعجي، ط/1، 1405 هـ = 1985م، دار الكتب العلمّية، بيروت.
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• الّديارات، اأبو الح�سن علي بن محمد المعروف بال�ساب�ستي، تح: كوركي�س عّواد، ط/2، 	

1386هـ = 1966م، مطبعة المعارف، بغداد، من�صورات مكتبة المثّنى، بغداد.

• العربي، 	 الكتاب  1995م، دار  1415هـ =  المعتّز، �سرح: مجيد طراد، ط/1،  ابن  ديوان 

بيروت.

• 1972م، دار 	 الّتبريزي، تح: محمد عبده عّزام، ط/3،  الخطيب  ب�سرح  اأبي تمام:  ديوان 

المعارف، م�صر )�صل�صلة ذخائر العرب: 5(.

• ديوان امرئ القي�ص، تح: محمد اأبو الف�صل اإبراهيم، 1958م، دار المعارف، م�صر )�صل�صلة 	

ذخائر العرب: 24(.

• ديوان البحتري: تح: ح�سن كامل ال�سيرفي، ط/3، بال تاريخ، دار المعارف، م�صر. )�صل�صلة 	

ذخائر العرب: 34(.

• دار 	 1969م،  طه،  اأمين  محمد  نعمان  د.  تح:  حبيب،  بن  محمد  ب�صرح  جرير:  ديوان 

المعارف، م�صر، )�صل�صلة ذخائر العرب؛ 43(.

• ديوان ال�صّمة بن عبد اهلل الق�صيري، جمع وتحقيق: د. عبد العزيز محمد الفي�صل، 1401هـ 	

= 1981م، النادي الأدبي، الريا�ص.

• ديوان العماني، محّمد بن ذوؤيب الفقيمي، تح: ماهر عمر عرابي النّجار، ط/1، 2006م، 	

دم�صق.

• ديوان عنترة »تحقيق ودرا�صة«، محمد �صعيد مولوي، المكتب الإ�صالمي، بيروت.	

• ديوان قي�س بن الخطيم عن ابن ال�سّكيت وغيره، تح: د. نا�سر الدين الأ�سد، ط/1، 1381هـ 	

= 1962م، مكتبة دار العروبة القاهرة.

• �صادر، 	 دار  2001م،   = 1422هـ  ط/1،  ق�ساب،  وليد  د.  تح:  الوّراق،  محمود  ديوان 

بيروت.

• وال�صيخ محّمد 	 الإمامين: محمد عبده  ن�صخة  الع�صكري، )عن  اأبو هالل  المعاني،  ديوان 
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محمود ال�صنقيطي(، عالم الكتب، بيروت.

• الّر�صالة، الإمام محّمد بن اإدري�ص ال�صافعي، تح: اأحمد محمد �صاكر.	

• الر�صالة ال�صافية في اإعجاز القراآن، عبد القاهر الجرجاني، )ملحقة بمطبوع دلئل الإعجاز(، 	

تح: محمود محمد �صاكر.

• �صيري، تح: عبد الكريم العطا، عّلق 	 �صيريّة، اأبو القا�صم عبد الكريم بن هوازن القجُ الر�صالة القجُ

عليه: د. عبد الحليم محمود، قّدم له: د. محمود بن ال�صريف، مكتبة الإمام الأعظم اأبي 

حنيفة، دم�صق.

• القيرواني، تح: �صالح 	 اإبراهيم بن علي الح�صري  اإ�صحق  اأبو  الألباب،  زهر الآداب وثمر 

الّدين الهواري، ط/1، 1421هـ = 2001م، المكتبة الع�صرية، بيروت.

• �صّر الف�صاحة، اأبو محّمد عبد اهلل بن محمد بن �صعيد ابن �صنان الخفاجي الحلبي، تح: د. 	

النبوي عبد الواحد �صعالن، 2003م، دار قباء، القاهرة.

• ال�ّصنن الكبرى، الحافظ اأبو بكر اأحمد بن الح�صين بن علي البيهقي، »وفي ذيله: الجوهر 	

الّنقي، لعالء الدين بن علي بن عثمان المارديني ال�صهير بابن التركماني«، و�صع فهار�صه: 

يو�صف عبد الرحمن المرع�صلي، دار المعرفة، بيروت.

• ال�صيرة النبويّة، ابن ه�صام الأن�صاري، تح: م�صطفى ال�ّصّقا، واإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 	

�صلبي، دار القلم، بيروت.

• الّدين 	 عالء  عليه:  وعّلق  �صبطه  الحمالوي  اأحمد  ال�صيخ  رف،  ال�صّ فّن  في  العرف  �صذى 

عطّية، ط/5، 1422هـ = 2002م، مكتبة دار البيروتي، دم�صق.

• �صرح ديوان الحما�صة، اأبو علي اأحمد بن محّمد بن الح�صن المرزوقي، تح: اأحمد اأمين، 	

عبد ال�ّسالم هارون، ط/1، 1411هـ = 1991م، دار الجيل، بيروت.

• اأبو زكرّيا يحيى بن الخطيب 	 اأو�ص الطائي«،  �صرح ديوان الحما�صة »لأبي تمام حبيب بن 

الّتبريزي، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة حجازي، القاهرة.
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• الكتاب 	 دار  1986م،   = 1407هـ  البرقوقي،  الّرحمن  عبد  المتنّبي، و�صعه:  ديوان  �صرح 

العربي، بيروت.

• اوي، تح: د. عبد 	 �صرح ال�صاوي على جوهرة التوحيد، الإمام اأحمد بن محمد المالكي ال�صّ

الفتاح البزم، ط/2، 1420هـ = 1999م، دار ابن كثير، دم�صق.

• �صرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان، جالل الدين ال�صيوطي »وبهام�صه: حلية الّلّب 	

الم�صون على الجوهر المكنون لل�صيخ اأحمد الدمنهوري«، دار الفكر، بيروت.

• الّدين الحّلي، تح: ن�صيب 	  
ّ
البديع، �صفي البالغة ومحا�صن  البديعّية في علوم  الكافّية  �صرح 

ن�ساوي، ط/2، 1412هـ = 1992م، دار �صادر، بيروت.

• �سروح �سقط الزند للمعّري، ط/1، 1945م، دار الكتب الم�صريّة، القاهرة.	

• الجمل، 	 من�صورات  2005م،  ط/1،  زاهد،  غازي  زهير  تح:  الب�سري،  َلْنَكك  ابن  �سعر 

كولونيا، األمانيا.

• المعارف، 	 1973م، دار  اأبي حف�صة، جمع وتحقيق: د. ح�صين عطوان،  �صعر مروان بن 

القاهرة.

• ال�ّصعر وال�صعراء، ابن قتيبة، تح: اأحمد محمد �صاكر، 1427هـ = 2006م، دار الحديث، 	

القاهرة.

• اأحمد 	 اإ�صماعيل بن حّماد الجوهري، تح:  تاأليف:  العربّية،  الّلغة و�صحاح  ال�صحاح: تاججُ 

عبد الغفور عّطار، ط/4، 1990م، دار العلم للماليين، بيروت.

• عفي، تح: د. م�صطفى 	 �صحيح البخاري: الإمام اأبو عبد اهلل محمد بن اإ�صماعيل البخاري الججُ

ديب الُبغا، ط/2، 1413هـ = 1993م، دار العلوم الإن�صانّية، دم�صق.

• �صحيح م�صلم، اأبو الح�صين م�صلم بن الحّجاج الق�صيرّي الني�صابوري، تح: محمد فوؤاد عبد 	

الباقي، ط/1، 1417هـ = 1996م، عالم الكتب، الريا�ص.

• �صحيح م�صلم ب�صرح الإمام محيي الدين يحيى بن �صرف النووي، الم�صمى: المنهاج �صرح 	
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العلوم  دار  1997م،   = 1418هـ  ط/1،  البغا،  ديب  م�سطفى  د.  تح:  ال�سحيح،  الجامع 

الإن�صانّية، دم�صق.

• ار، مكتبة م�صر، القاهرة.	 رفة والإنباء بالغيب، د. ح�صين ن�صّ ال�صّ

• ال�صوت اللغوي في القراآن، د. محمد ح�صين علي ال�صغير، دار الموؤّرخ العربي، بيروت.	

• ال�سورة الفنّية في التراث النقدي والبالغي عند العرب، د. جابر ع�سفور، ط/3، 1992م، 	

المركز الثقافي العربي، بيروت.

• 1423هـ = 	 يا�سوف ط/1،  اأحمد زكريا  ال�سريف، د.  النبوي  الحديث  الفنّية في  ال�سورة 

2002م، دار المكتبي، دم�صق.

• مطبعة 	 �صاكر،  محّمد  محمود  تح:  الجمحي،  �صاّلم  بن  محمد  ال�صعراء،  فحول  طبقات 

المدني، القاهرة.

• الّطراز المت�صّمن لأ�صرار البالغة وعلوم حقائق الإعجاز، الإمام يحيى بن حمزة بن علي ابن 	

2002م، المكتبة  اإبراهيم العلوي اليمني، تح: عبد الحميد هنداوي، ط/1، 1423هـ = 

الع�صريّة، بيروت.

• طرق تدري�ص التربية الإ�صالمّية، د. محّمد م�صطفى الزحيلي، 1402هـ = 1982م، جامعة 	

دم�صق.

• الظاهرة القراآنية، مالك بن نبي، ترجمة: عبد ال�صبور �صاهين، تقديم: محمد عبد اهلل دراز 	

ومحمود محمد �ساكر، ط/6، 1427هـ = 2006م، دار الفكر، دم�صق.

• عار�صة الأحوذي ب�صرح �صحيح الّترمذي، الحافظ ابن العربي المالكي، اأعّده: ه�صام �صمير 	

البخاري، ط/1، 1415هـ = 1995م، دار اإحياء التراث العربي، بيروت.

• واأحمد 	 اأمين،  اأحمد  تح:  الأندل�صي  رّبه  عبد  بن  محّمد  بن  اأحمد  عمر  اأبو  الفريد،  العقد 

الّزين، واإبراهيم الأبياري، 1403هـ = 1983م، دار الكتاب العربي، بيروت.

• على طريق التف�سير البياني، د. فا�سل �سالح ال�ّسامّرائي، ط/1، 1425هـ = 2004م، جامعة 	
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ال�صارقة، الإمارات العربّية المتحدة.

• علم الأ�سلوب: مبادئه واإجراءاته، د. �سالح ف�سل، ط/2، 1985م، الهيئة الم�صريّة العاّمة 	

للكتاب، م�صر.

• العمدة في محا�صن ال�ّصعر واآدابه، الإمام اأبو علي الح�صن بن ر�صيق القيرواني، تح: د. محمد 	

قرقزان، ط/1، 1408هـ = 1988م، دار المعرفة، بيروت.

• عمود ال�سعر »مواقعه ووظائفه واأبوابه«، د. عبد الكريم محمد ح�سين، ط/1، 2003م، دار 	

النمير للطباعة والن�صر والتوزيع، دم�صق.

• عيار ال�ّصعر، اأبو الح�صن محمد بن اأحمد بن طباطبا العلوي، تح: د. عبد العزيز بن نا�صر 	

المانع، 2005م، اتحاد الكتاب العرب، دم�صق.

• الفا�صلة في القراآن، د. محمد الح�صناوي، دار الأ�صيل، حلب.	

• فتح الباري �صرح �صحيح البخاري، اأحمد بن علي بن حجر الع�صقالني، تح: عبد العزيز بن 	

عبد اهلل بن باز ومحمد فوؤاد عبد الباقي، ط/1، 1410هـ = 1989م، دار الكتب العلمّية، 

بيروت.

• فحولة ال�صعراء، الإمام: اأبو �صعيد عبد الملك بن قريب الأ�صمعي، تح: د. محمد عبد المنعم 	

خفاجي، دار القلم للتراث، القاهرة.

• عبد 	 رم�صان  د.  ت�صدير:  فهمي،  خالد  تح:  الثعالبي،  من�صور  اأبو  العربّية،  و�صّر  الّلغة  فقه 

التواب، ط/1، 1418هـ = 1998م، مكتبة الخانجي، القاهرة.

• فل�صفة البالغة بين التقنّية والتطّور، د. رجا عيد، 1979م، من�صاأة المعارف، الإ�صكندريّة، 	

م�صر.

• م�صر، 	 نه�صة  مكتبة  1952م،  الجندي، ط/1،  علي  د.  نقد«،  اأدب،  »بالغة،  الت�سبيه  فّن 

القاهرة.

• وابن 	 �صينا  وابن  الفارابي  و�صروح  القديمة  العربّية  الترجمة  مع  اأر�صطوطالي�ص  ال�ّصعر،  فّن 
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ر�سد، تح: عبد الرحمن بدوي، ط/2، 1973م، دار الثقافة، بيروت.

• ار، ط/1، 2002م، مكتبة الخانجي، القاهرة.	 فواتح ال�ّسور القراآنّية، د. ح�سين ن�سّ

• عبد 	 محمد  »لل�صيوطي«،  الّنذير  الب�صير  اأحاديث  من  ال�صغير  الجامع  �صرح  القدير  في�ص 

الروؤوف المناوي، �صبطه و�صّححه: اأحمد عبد ال�ّصالم، 1422هـ = 2001م، دار الكتب 

العلمية، بيروت.

• العربي، 	 التراث  اإحياء  دار  1971م،   = 1391هـ  ط/7،  قطب،  �سّيد  القراآن،  ظالل  في 

بيروت، لبنان.

• في مفهوم الّن�س »درا�سة في علوم القراآن«، د. ن�سر حامد اأبو زيد، ط/2، 1994م، المركز 	

الثقافي العربي، بيروت.

• القامو�ص المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزاآبادي، تح: مكتب تحقيق التراث 	

2003م،   = 1424هـ  ط/7،  العرق�سو�سي،  نعيم  محمد  باإ�سراف:  الر�سالة  موؤ�س�سة  في 

موؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت.

• القراآن الكريم والدرا�صات الأدبّية، د. نور الدين عتر، جامعة دم�صق.	

• ق�صايا النقد الأدبي، د. بدوي طبانة، 1404هـ = 1984م.	

• قطف الأزهار في ك�صف الأ�صرار، جالل الدين ال�صيوطي، تح: اأحمد بن محّمد الحمادي، 	

ط/1، 1994م، اإدارة ال�صوؤون الإ�صالمية، الدوحة.

• قواعد التجويد على رواية حف�ص عن عا�صم عن اأبي النجود، تاأليف: اأبي عا�صم عبد العزيز 	

بن عبد الفّتاح القارئ، ط/5، 1404هـ، مكتبة الّدار، المدينة المنّورة.

• ط/3، 	 الميداني،  حبّنكة  ح�سن  الرحمن  عبد  وجّل،  عّز  اهلل  لكتاب  الأمثل  التدّبر  قواعد 

1425هـ = 2004م، دار القلم، دم�صق.

• 	 = 1422هـ  ط/،  الخن،  �سعيد  م�سطفى  د.  الإ�سالمي،  الفقه  اأ�سول  في  الوافي  الكافي 

2001م، موؤ�ّص�صة الّر�صالة. بيروت.
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• الكامل، اأبو العبا�س محمد بن يزيد المبّرد، تح: د. محمد اأحمد الّدالي، ط/3، 1418هـ = 	

1997م، موؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت.

• الكامل في قواعد الّلغة العربّية نحوها و�سرفها، اأحمد زكي �سفوت، ط/4، 1383هـ = 	

1963م، مطبعة م�صطفى البابي الحلبي واأولده، القاهرة.

• الكتاب »كتاب �صيبويه«، اأبو ب�صر عمرو بن عثمان بن َقنبر، تح: عبد ال�صالم هارون، مكتبة 	

الخانجي، القاهرة.

• ال�صناعتين »الكتابة وال�صعر«، اأبو هالل الح�صن بن عبد اهلل بن �صهل الع�صكري، تح: علي 	

الع�صريّة،  المكتبة  1998م،   = 1419هـ  اإبراهيم،  الف�صل  اأبو  ومحمد  البجاوي  محّمد 

بيروت.

• )اأبي 	 للخالديين  والمخ�صرمين،  والجاهلّية  المتقدمين  اأ�صعار  من  والنظائر  الأ�صباه  كتاب 

بكر محمد واأبي عثمان �سعيد ابني ها�سم( تح: د. ال�سّيد محمد يو�سف، ط/1، 1958م، 

)الجزء الأول( و1965م )الجزء الثاني، مطبعة لجنة التاأليف والترجمة والن�صر، القاهرة.

• اإبراهيم 	 تح:  الأ�صبهاني،  القر�صي  محمد  بن  الح�صين  بن  علي  الفرج  اأبو  الأغاني،  كتاب 

الأبياري، 1389هـ = 1970م، دار ال�ّصعب، القاهرة.

• كتاب ال�صناعتين »الكتابة وال�صعر«، اأبو هالل الح�صن بن عبد اهلل بن �صهل الع�صكري، تح: 	

علي محّمد البجاوي ومحمد اأبو الف�صل اإبراهيم، 1419هـ = 1998م، المكتبة الع�صريّة، 

بيروت.

• كتاب المطّول في �صرح تلخي�ص المفتاح، �صعد الدين م�صعود التفتازاني الهروي، »بهام�صه 	

حا�صية المير �صّيد �صريف«، 1330هـ، المكتبة الأزهريّة للتراث، القاهرة.

• الراجكوتي، 	 الميمني  العزيز  تمام، تح: عبد  اأبو  ال�صغرى«،  الوح�صّيات »الحما�صة  كتاب 

وزاد في حوا�سيه: محمود محمد �ساكر، ط/3، 1987م، دار المعارف، القاهرة.

• ك�ّصاف ا�صطالحات الفنون والعلوم، محّمد علي التهانوي، تح: د. علي دحروج، ترجمة: 	

د. عبد اهلل الخالدي ود. جورج زيناتي، مراجعة: د. رفيق العجم، ط/1، 1996م، مكتبة 
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لبنان نا�صرون، بيروت.

• الآداب، 	 2004م، مكتبة  1425هـ =  ب�سير كحيل، ط/1،  العربّية، د.  البالغة  الكناية في 

القاهرة.

• الإفريقي 	 منظور  ابن  مكرم  بن  محمد  الّدين  جمال  الف�صل  اأبو  العاّلمة  العرب،  ل�صان 

الم�سري، ط/6، 1417هـ = 1997م، دار الفكر، دم�صق.

• الّلغة والإبداع، مبادئ علم الأ�سلوب العربي، �سكري محمد عياد، ط/1، 1988م، القاهرة.	

• دار 	 2000م،   = 1412هـ  ط/3،  م�سلم،  م�سطفى  د.  المو�سوعي،  التف�سير  في  مباحث 

القلم، دم�صق.

• خلف، 	 الجواد  عبد  د.  والبقرة«،  الفاتحة  »�صورتي  الكريم  القراآن  مبهمات  في  مباحث 

1412هـ = 1992م، دار البيان للن�صر والتوزيع، القاهرة.

• مبادئ النقد الأدبي والعلم وال�ّصعر، اأ.اأ. رت�صاردز، ترجمة: محمد م�صطفى بدوي، مراجعة: 	

لوي�س عو�س و�سهير القلماوي، ط/1، 2005م، المجل�ص الأعلى للثقافة، القاهرة.

• المثل ال�صائر في اأدب الكاتب وال�صاعر، �صياء الدين بن الأثير، تح: د. اأحمد الحوفي ود. 	

بدوي طبانة، نه�صة م�صر للطباعة والن�صر والتوزيع، القاهرة.

• الخانجي، 	 �صزكين، مكتبة  فوؤاد  الّتيمي، تح: د.  المثّنى  بن  اأبو عبيدة معمر  القراآن،  مجاز 

القاهرة.

• الميداني، 	 الني�صابوري  اإبراهيم  بن  اأحمد  بن  بن محّمد  اأحمد  الف�صل  اأبو  الأمثال،  مجمع 

حّققه محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر.

• محا�صرات الأدباء ومحاورات ال�صعراء والبلغاء، الراغب الأ�صفهاني اأبو القا�صم الح�صين بن 	

ل، �سبطه: د. عمر الطّباع، ط/1، 1420هـ = 1999م، دار الأرقم بني  محمد بن المف�سَّ

اأبي الأرقم، بيروت.

• المح�صول في علم اأ�صول الفقه، فخر الّدين محمد بن عمر بن الح�صين الّرازي، تح: جابر 	
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فّيا�س العلواني، ط/2، 1412هـ = 1992م، موؤ�ّص�صة الر�ّصالة، بيروت.

• محيط المحيط: قامو�س مطّول لّلغة العربّية، بطر�س الب�ستاني ط/2، 1983م، مكتبة لبنان، 	

بيروت.

• مداخل اإعجاز القراآن، محمود محمد �ساكر، ط/1، 1423هـ = 2002م، مطبعة المدني، 	

القاهرة.

• مدخل اإلى كتابي عبد القاهرة الجرجاني، د. محّمد محّمد اأبو مو�سى، ط/1، 1418هـ = 	

1998م، مكتبة وهبة، القاهرة.

• اإ�صماعيل 	 بن  الرحمن  الدين عبد  �صهاب  العزيز،  بالكتاب  تتعّلق  اإلى علوم  الوجيز  المر�صد 

 = 1406هـ  ط/2،  قولج،  اآلتي  طيار  تح:  المقد�سي،  �سامة  باأبي  المعروف  اإبراهيم  ابن 

1986م، دار وقف الديانة التركي، اأنقرة.

• اأحمد 	 ال�ّصيوطي، تح: محمد  الدين  الرحمن جالل  اللُّغة واأنواعها، عبد  المزهر في علوم 

جاد المولى، وعلي محّمد البجاوي، ومحمد اأبو الف�صل اإبراهيم، دار الجيل بيروت. ودار 

الفكر، بيروت.

• )وبذيله: 	 الني�صابوري  الحاكم  اهلل  عبد  اأبو  الحافظ  الإمام  ال�صحيحين:  على  الم�صتدرك 

التلخي�ص للحافظ الذهبي، دار المعرفة بيروت، لبنان.

• الم�صتطرف في كّل فّن م�صتظرف، �صهاب الدين محّمد بن اأبي اأحمد اأبو الفتح الأب�صيهي، 	

مراجعة وتعليق: محّمد �سعيد، ط/1، 1421هـ = 2001م، دار الفكر، بيروت.

• م�سند الإمام اأحمد بن حنبل، تح: �سعيب الأرناوؤوط واآخرين، ط/1، 1417هـ = 1997م، 	

موؤ�ص�صة الر�صالة. بيروت.

• ال�ّصالم هارون، 	 الع�صكري، تح: عبد  الح�صن بن عبد اهلل  اأحمد  اأبو  الأدب،  الم�صون في 

ط/2، 1984م، مطبعة حكومة الكويت، الكويت.

• علي 	 محمد  نجاتي،  يو�صف  اأحمد  تح:  الفّراء،  زياد  بن  يحيى  زكرياء  اأبو  القراآن:  معاني 
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الّنجار، ط/2، 1980م، الهيئة الم�صريّة العاّمة للكتاب، القاهرة.

• معاني النحو، د. فا�سل �سالح ال�ّسامّرائي، ط/2، 1423هـ = 2002م، دار الفكر، عّمان، 	

الأردن.

• معاهد التن�صي�ص على �صواهد التلخي�ص، ال�صيخ: عبد الرحيم بن اأحمد العبا�صي، تح: محمد 	

محي الدين عبد الحميد، 1367هـ = 1947م، عالم الكتب، بيروت.

• معترك الأقران في اإعجاز القراآن، الحافظ جالل الدين عبد الّرحمن اأبو بكر ال�ّصيوطي، تح: 	

اأحمد �سم�س الدين، ط/1، 1408هـ = 1988م، دار الكتب العلمّية، بيروت.

• المعجم الأدبي، جبور عبد النور، ط/1، 1979م، دار العلم للماليين، بيروت.	

• معجم األفاظ القراآن الكريم، مجمع الّلغة العربية، ط/2 1390هـ = 1970م، الهيئة الم�صرّية 	

العاّمة للتاأليف والن�صر، القاهرة.

• المعجم الأو�صط، الحافظ الطبراني )360-هـ(، تح: د. محمود الطّحان، ط/1، 1415هـ 	

= 1995م، مكتبة المعارف، الريا�ص.

• جامعة 	 من�صورات  1975م،   = 1395هـ  ط/1،  طبانة،  بدوي  د.  العربّية،  البالغة  معجم 

طرابل�ص.

• للّنا�صرين 	 العربّية  الموؤ�ص�صة  1986م،  فتحي، ط/1،  اإبراهيم  الأدبّية،  الم�سطلحات  معجم 

المّتحدين، تون�ص.

• معجم الم�صطلحات البالغّية وتطّورها، د. اأحمد مطلوب، 2000م، مكتبة لبنان، نا�صرون، 	

بيروت.

• المعنى في البالغة العربّية، د. ح�سن طبل، ط/1، 1418هـ = 1998م، دار الفكر العربي، 	

القاهرة.

• الحميد 	 عبد  د.  تح:  ال�ّصّكاكي،  علي  بن  محّمد  بن  يو�صف  يعقوب  اأبو  العلوم،  مفتاح 

هنداوي، ط/1، 1420هـ = 2000م، دار الكتب العلمّية، بيروت.
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• مفردات األفاظ القراآن، الّراغب الأ�سفهاني، تح: �سفوان عدنان داوودي، ط/1، 1416هـ 	

= 1996م، دار القلم، دم�صق، والدار ال�صامّية، بيروت.
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